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П Р А В И Л Н И К  
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Приет на основание чл. 52, ал. 2 във връзка с ал. 3, чл. 53, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1 т. 6 и 

т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 3, ал. 1, т. 1 и 

т. 3 във връзка с чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация с Решение № 335 по Протокол № 26/23.01.2009 г., изм. и доп. с 

Решение № 145 по Протокол № 9 от 25.03.2016 г., изм. и доп. с Решение № 223 по Протокол № 11 от 27.05.2016 г. на 

Общински съвет – Две могили, изм. и доп. с Решение № ......... по Протокол № ...... от ................2019  г. на Общински 

съвет – Две могили 

  



 

 

§ 1. В чл. 5 се правят следните допълнения: 

 

1. Създава се нова точка 4: 

„4. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно: Масивна двуетажна сграда (хижа „Орлова чука”) 

със застроена площ от 55 (петдесет и пет) квадратни метра, построена в имот № 

156001 (сто петдесет и шест хиляди и едно), по картата на възстановената 

собственост на земеделската земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, 

област Русе.  

 

2. Създава се нова точка 5 : 

 

„5. Имот –частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно: Павилион с навес (Посетителски център) със 

застроена площ от 50 (петдесет) квадратни метра, построен в имот № 179001 (сто 

седемдесет и девет хиляди и едно) по картата на възстановената собственост на 

земеделската земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837 ,Русенска 

област.” 

 

3. Създава се нова точка 6: 

„6. Технологично оборудване и обзавеждане на сградите по т. 4 и 5 и малоценни и 

малотрайни предмети за употреба, съгласно опис.” 

 

 

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) Общинското предприятие “Обществено хранене” се ръководи и управлява от 

Директор.” 

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Директорът на Общинско предприятие „Обществено хранене” се назначава и 

освобождава от кмета на общината.” 

3. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) Трудовото правоотношение с директора на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” възниква след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда. Условията и реда 

за провеждане на конкурса се определят от кмета на общината.” 

 4. Алинея 4 се отменя. 
5. Алинея 5 се отменя. 

  

 
§ 3. В чл. 7, ал. 1 се правят следните допълнения: 

1. Създава се нова точка 8 : 

„8. Отговаря за постигане целите на общинското предприятие, като управлява публичните 

средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин.” 

 

§ 4. Заключителна разпоредба  
1. Разпоредбите на § 1, § 2 и § 3 влизат в сила от ......................2019 г.  

 

 

 

 

 

 



Правилникът за изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско 

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

област Русе е приет с Решение……….. по Протокол…………… 2019 г. на Общински 

съвет – Две могили и е подпечатан с официалния печат на Председателя на Общински 

съвет – Две могили. 

 

 

Председател на Общински съвет – Две могили  
 
____________________ (Стефан Димитров Стефанов) 
 
 

* 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. 

 


