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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 221 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 13/27.07.2012 г. 
 

По шестнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

чл. 50, ал. 1, чл. 50д, ал. 3 и ал. 6 и чл. 55, ал. 1 от Наредба № 16 за условията 

и реда за упражняване на правата на собственик от община Две могили 

върху общинската част от капитала на търговските дружества на 

Община Две могили, област Русе и резултатите от проведения конкурс, 

съгласно Протокол от 18.07.2012 г. на комисията, назначена със Заповед № 

499 от 06.06.2012 г. на Кмета на Общината и Докладна записка с вх. № 349 

от 20.07.2012 г.,  
 

Р Е Ш И : 
 

 1. Избира за управител на общинско еднолично търговско дружество „Черни Лом 

2008” ЕООД – град Две могили, ЕИК 200223749, със седалище и адрес на управление град 

Две могили, община Две могили, област Русе, ул.”Цар Симеон” № 26: 

 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН 7001015362, с постоянен адрес град Две 

могили, община Две могили, област Русе, ул.”Фиип Тотю” № 25, притежаващ л.к. № 

640099852, изд.на 03.05.2010 г. от МВР град Русе. 

 2. Определя основното месечно трудово възнаграждение на управителя на 

общинско еднолично търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД – град Две могили, 

ЕИК 200223749 в размер на три минимални работни заплати, определени с Постановление 

на Министерски съвет на Република България. 

3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за управление на „Черни Лом-

2008” ЕООД град Две могили с лицето, избрано за управител – Александър Иванов 

Иванов за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора.  
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 11 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 4 гласа 

  

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


