
МОТИВИ 
 

към Проект на Правилник за изменение на Правилник № 7 за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община 

Две могили, област Русе 

 

 

Причини, налагащи приемането на Проект на Правилник за изменение на 

Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, 

действащо на територията на община Две могили, област Русе: 

Причината за приемане изменението на Правилника е допусната техническа грешка 

при номерирането на нормативния акт. 

Цели, които се поставят: 

С приемането на Проект на Правилник за изменение на Правилник № 7 за 

устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията 

на община Две могили, област Русе се цели коригиране на допуснатата техническа грешка 

при номерирането на нормативния акт, както и неговото привеждане в действие. 

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

Приемането на Проекта на Правилник няма да е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителни 

човешки ресурси. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: 

С приемане Проекта на Правилник за изменение на Правилник № 7 за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две 

могили, област Русе се очаква да се постигне привеждането в действие и прилагането на 

подзаконовия нормативен акт. 

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 на Правилник за изменение на Правилник № 7 за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Чистота“, 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. Предлаганият Проект на Правилник не противоречи на норми от по-висока йерархия 

и на европейското законодателство.  

 
* Съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове на заинтересованите 

лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Причината срокът да 

бъде 14-дневен, а не 30-дневен е, че предвижданата промяна в Правилника е несъществена – тя 

касае допусната техническа грешка в неговото наименование,  както и с цел прилагане на 

подзаконовия нормативен акт, който е  в сила от 01.02.2021 г. Предложенията/становищата 

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. 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ              /п/ 

Кмет на Община Две могили 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 0895 567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

ПРОЕКТ ! 

Правилник за изменение на 
Правилник № 7 

ЗА 

УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА", 

ДЕЙСТВАЩО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 

 

 

 

 

 

 

Приет на основание чл. 52, ал. 2 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 79 
от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, 
ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 

24, 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 с 

Решение №....... по Протокол №    /     г. на Общински съвет - Две могили 

 

 



§ 1. В наименованието на Правилник № 7 за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе 

цифрата „7“ се заменя с цифрата „8“ и става „Правилник № 8 за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община 

Две могили, област Русе“. 

 

§ 2. Заключителна разпоредба  

 
1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.02.2021 г.  

 
 
Правилник за изменение на Правилник № 7 за устройството и дейността на 

Общинско предприятие "Чистота", действащо на територията на община Две могили, 
област Русе е приет на основание  чл. 52, ал. 2 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 във 
връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 3, ал. 1, т. 
1 и ал. 2, т. 24, 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  
Решение №      по Протокол №        /2021 г. на Общински съвет - Две могили. 

 
 

          Председател на Общински съвет – Две могили  

 

          ____________________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 

   
 

* Съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове на заинтересованите 

лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Причината срокът да 

бъде 14-дневен, а не 30-дневен е, че предвижданата промяна в Правилника е несъществена – тя 

касае допусната техническа грешка в неговото наименование,  както и с цел прилагане на 

подзаконовия нормативен акт, който е  в сила от 01.02.2021 г. Предложенията/становищата 

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. 

 
 
 


