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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 327 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 17/26.02.2021 г. 
 

По двадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание чл. 

52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 

2, чл. 27, ал. 4 и ал 5 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, предложение второ от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 

1, предложение второ, чл. 3, ал. 2, т. 2, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 7, ал. 1, чл. 10, ал. 2, чл. 

15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и при спазване 

изискванията на чл. 75 – чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и 

Докладна записка с вх. № 60 от 18.02.2021 г. след проведено поименно гласуване 

с 9 (девет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 7 за устройството и дейността на 

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

Русе, както следва: 

§ 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. 

2. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                            (Мехмед Чолаков) 


