
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел.  08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg  

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 316 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 26/23.01.2009 г. 
 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет, 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, 
 

Р Е Ш И : 
 

 1. Създава общинско предприятие с наименование „Обществено 

хранене” със седалище и адрес на управление: град Две могили, улица 

„Кирил и Методий” № 14. 

 2. Приема Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско 

предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе, което е неразделна част от настоящото Решение. 

 3. Предоставя за управление общинско предприятие „Обществено 

хранене”, общинско имущество както следва: 

 3.1. Ученически стол – масивна сграда, построена през 1984 година 

върху 586 квадратни метра, съгласно акт за общинска собственост № 

22/17.12.1997 година  

3.2. Технологично и столово оборудване, съгласно приложения опис. 

3.3. Малоценни и малотрайни предмети за употреба, съгласно 

приложения опис. 

 4. Приема структура и численост на персонала, които са изрично 

посочени в Правилника № 6 за устройството и дейността на общинско 

предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе.  

 5. Средствата за издръжка на общинско предприятие „Обществено 

хранене” се предвиждат в общинския бюджет за съответната година. За 

mailto:e-mail@&dve


финансовата 2009 година, разходите за издръжка да се предвидят в „Местни 

дейности”. 

 6. Възлага на Кмета на Общината да назначи служители и работници в 

общинско предприятие „Обществено хранене” в съответствие с приетата 

структура, численост и щатно разписание на персонала. 

 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

          (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


