
О БЩИНА  Д ВЕ  М ОГИ ЛИО БЛАС Т  РУСЕ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел.централа: 08141/9205;9207; 

e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, 

във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две 

могили 

УВЕДОМЯВА: 

 

Изготвен е Проект на Правилник за изменение на Правилник № 6 за 

устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене“, 

действащо на територията на община Две могили, област Русе. Предложения и 

становища могат да бъдат депозирани до 17.08.2020 г. включително на e-mail: 

obshtina@dvemogili.bg или в Центъра за административното обслужване на 

Община Две могили. 
 

 
 

МОТИВИ 
 

към Проект на Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и 
дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене“, действащо на 

територията на община Две могили, област Русе 

    

➢➢➢➢    Причини, налагащи приемането на Проект на Правилник за изменение на 
Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено 
хранене“, действащо на територията на община Две могили, област Русе 

Стопанисвана от Общинско предприятие „Обществено хранене“, Хижа „Орлова 

чука“ не реализира очакваните приходи от туристическа дейност. За да бъде отдавана под 

наем Хижа „Орлова чука“ с цел реализиране на по-високи приходи от Общината, е 

необходимо изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Обществено 

хранене“ и отписване на хижата от него. 

➢➢➢➢ Цели, които се поставят: 
 

Целите, които се преследват с приемането на Правилник за изменение на Правилник 

№ 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене“, 

действащо на територията на община Две могили, област Русе са реализирането на приходи 

от Община Две могили чрез отдаването под наем на Хижа „Орлова чука“. 

➢➢➢➢ Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: 
 

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. 



 

➢➢➢➢ Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: 
 

Очакваните резултати от прилагането на Правилник за изменение на Правилник № 6 

за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене“, действащо 

на територията на община Две могили, област Русе са реализирането на приходи от 

отдаването под наем на Хижа „Орлова чука“, както и  развитието на туристическия обект 

„Орлова чука“. 

    

➢➢➢➢ 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.  

 
 
 
БОЖИДАР БОРИСОВ           
Кмет на Община Две могили 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/9208, тел. централа:08141/9205;9207,  

е-mail:obshtina@dvemogili.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895 567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 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 № 995 по Протокол № 50 от 19.04.2019  г. на Общински съвет – Две 

могили 



 

 

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

 

1. Отменя се точка 4. 

 

§ 2. Заключителна разпоредба  
 

1. Разпоредбите на § 1 влизат в сила от ......................2020 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 №…………… 2020 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  
 
          ____________________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 
   
 

* 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. 

 
 

 


