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Вх. № ............... 

от ...................г. 

 

 

 

 

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, 

 

На заседанието, проведено на 25.03.2016 г. с Решение № 145 по протокол № 9 

Общински съвет – Две могили прие 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. С направените изменения 

се регламенитраха всички дейности, извършвани от предприятието, включително и 

хотелиерски и ресторантьорски услуги. С оглед разширяване предмета на дейност 

възникна необходимостта и от промяна в структурата и числеността на общинско 

предприятие „Обществено хранене”. Това налага и внасяне на настоящето ново 

предложение за изменение в правилника. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.  

С оглед гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската 

собствненост във връзка чл. 2, ал. 2 и § 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 във връзка с чл. 

21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 94 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 



общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове, предлагам да приемете следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема 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. 

  

 

Приложение: 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. 

 

 

 

 

Вносител: 

 

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Мариета Петрова – секрретар на Община Две могили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставя 14-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: 

dvemogili@mbox.digsys.bg. 


