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Вх.№ ....../...............г. 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ -  

Кмет на Община Две могили 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник 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 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С Решение № 335 по Протокол № 26/23.01.2009 г. на Общински съвет – Две могили и 
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 е приет Правилник № 6 за 
устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на 
територията на Община Две могили, област Русе.  

Финансови средства: За прилагане на Правилник 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 не е необходимо 

разходването на допълнителни финансови средства. 

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на правилника се 

свеждат до увеличаване на обема и качеството на предоставените услуги на населението. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганият Правилник 

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 е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство.  



 Фактическото основание за приемане на правилника е необходимостта 

синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по-висока степен. 

 

Имайки предвид гореизложеното и нормативно уреждане на въпроси от значение за 

Общинско предприятие „Обществено хранене” и на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за 

общинската собствненост във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 и чл. 11, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове, чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

се налага вземането на следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Правилник 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. 

  

 

Приложение:  

 

1. Правилник 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. 

 

 

 

 

Вносител: 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Десислава Цанева - юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се 

предоставя 14-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: dvemogili@mbox.digsys.bg. 


