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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ -  

Кмет на Община Две могили 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 

за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, 

действащо на територията на Община Две могили, област Русе 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско предприятие 

„Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе е 

приет с Решение № 335 по Протокол № 26 от 23.01.2009 г. на Общински съвет – Две 

могили. С този правилник е уредена организацията, управлението и дейността на 

общинското предприятие, създадено по реда на Закона за общинската собственост. През 

2016 г. в предмета на дейност на предриятието бе включена и продажбата на рекламни 

материали и сувенири и предоставяне на екскурзоводски и аниматорски услуги. Това 

доведе до промяна и в щатната численост. С настоящата докладна записка предлагам да 

бъдат извършени промени в раздел ІV „Имущество” и раздел V „Управление на 

общинското предприятие”. 

Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение 

на Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско предприятие 

„Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област 

Русе: В чл. 2 е очертан предметът на дейност на предприятието, който включва: 

приготвяне и доставка на храна за деца, посещаващи ясли и детски градини, ученици и 



лица, ползващи услугите на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 

увреждания и Защитено жилище за хора с увреждания; приготвяне и транспортиране на 

храна за лица, ползващи услугите на Домашен социален патронаж по смисъла на чл. 36, 

ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане; обществена 

трапезария; приготвяне и доставяне на храна; провеждане на тържества, обреди, ритуали, 

семинари, конференции, фестивали, коктейли и други в залата на предприятието; 

предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги; продажба на рекламни материали 

и сувенири и предостявяне на екскурзоводски и аниматорски услуги. В Правилник № 6 

следва да бъде отразено предоставянето за управление на общинското предприятие на 

имотите – частна общинска собственост, които бяха внесени като апортна вноска в 

капитала на търговското дружество „Черни Лом 2008” ЕООД гр. Две могили, тъй като 

дружеството бе заличено през 2018 г. С разширяване предмета на дейност на общинското 

предприятие се налага и промяна в текстовете, уреждащи неговото управление и по-

конкретно изискванията към директора, в съответствие с чл. 52, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС). Съгласно чл. 55 от ЗОС директорите на общинските 

предприятия се назначават от кмета на общината по ред, определен от общинския съвет. В 

действащата разпоредба на чл. 6, ал. 2 от Правилник № 6, приет от Общински съвет Две 

могили е предвидено следното: „Кметът на Общината назначава директора на общинското 

предпирятие след провеждане на конкурс и решение с Общинския съвет. Той може да го 

освобождава от длъжност.” Считам, че така разписана разпоредбата е неясна и подлежи на 

тълкуване. Това налага да бъде изменена и прецизирана.  

В Държавен вестник бр. 13 от 12.02.2019 г. бе обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИД 

ЗФУКПС). Направената редакция на чл. 2 от ЗФУКПС относно обхвата на организациите 

от публичния сектор е прецизиран текста, като се добавя по смисъла на Закона за 

общинската собственост, с което се цели подобряване на защитата на интересите на 

общината за по-добро управление на посочените организации чрез прилагане на модела на 

вътрешния контрол. Прецизирани са текстове относно управленската отговорност на 

ръководителите на организациите в публичния сектор. Това налага синхронизиране на 

Правилник № 6 с цитирания нормативен акт от по-висока степен – ЗФУКПС. 

 Целите, които се поставят с приемането на Правилника за изменение и 

допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско предприятие 

„Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе са 

свързани с предоставянето за управление на недвижимите имоти – частна общинска 

собственост хижа „Орлова чука” и Павилион с навес (Посетителски център), както и 

прецизиране на нормативната уредба относно реда за назначаване на директор на 

общинската предприятие и управлението на общинското предприятие. С предлаганите 

изменения се цели кратко, точно и ясно формулиране на разпоредбите, за да бъдат 

прилагани в точния им смисъл, както и синхронизиране на нормативната уредба с 

нормативни актове от по-висока степен. 

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Предвиденото изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско 

предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, 

област Русе не изисква финансови средства. 

Очакваните резултати от прилагането на настоящото изменение на Правилник № 

6 за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, 

действащо на територията на Община Две могили, област Русе са свързани с подобряване 

организацията и управлението на дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”. Ефективно и качествено осъществяване на дейността на предприятието при 

спазване на нормативно установените изисквания на Кодекса на труда, Закона за местното 



самоуправление и местната администрация, Правилник № 6 и др., както и 

законосъобразно провеждане на конкурс за назначаване на директор. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът не съдържа 

разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, ето защо не се налага анализ за 

съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганият проект за изменение на 

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, 

действащо на територията на Община Две могили, област Русе е подзаконов нормативен 

акт и е в съответствие с разпоредбите и целите на националното и местното 

законодателство, в това число с нормативните актове от по-висока степен. Предлаганите 

промени в Правилника не противоречат на норми от по-висока йерархия и на 

европейското законодателство.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилник № 

6 за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, 

действащо на територията на Община Две могили, област Русе, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация и Докладна записка вх.№ .... от .........2019 г. предлагам 

Общинския съвет да приеме следното 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността 

на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе, който влиза в сила от .................2019 г. 

Приложение: Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и 

дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на 

Община Две могили, област Русе. 
 

 

 

Вносител: 
 

 
БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 
Изготвил: 

Секретар на Община Две могили: 

Мариета Петрова - ......................... 

 
 

 

 
* Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се 

предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат 

депозирани в деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. „България” № 84 

/Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: obshtina@dvemogili.bg. 

 


