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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 995 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 50/19.04.2019 г. 
 

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

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, т. 1, 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, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилник № 6 за 

устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено 

хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе и 

Докладна записка с вх. № 91 от 12.03.2019 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността 

на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община 

Две могили, област Русе: 

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

 1. Създава се нова точка 4: 

 „4. Имот – частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно: Масивна двуетажна сграда (хижа „Орлова чука”) със 

застроена площ от 55 (петдесет и пет) квадратни метра, построена в имот № 156001 (сто 

петдесет и шест хиляди и едно), по картата на възстановената собственост на земеделската 

земя в землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, област Русе.  

2. Създава се нова точка 5 : 

 „5. Имот –частна общинска собственост по Акт № 50 от 27.09.1997 г. на Кмета на 

Община Две могили, а именно: Павилион с навес (Посетителски център) със застроена 

площ от 50 (петдесет) квадратни метра, построен в имот № 179001 (сто седемдесет и девет 

хиляди и едно) по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на село Пепелина, ЕКАТТЕ 55837 ,Русенска област.” 

3. Създава се нова точка 6: 

„6. Технологично оборудване и обзавеждане на сградите по т. 4 и 5 и малоценни и 

малотрайни предмети за употреба, съгласно опис.” 

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

 „(1) Общинското предприятие “Обществено хранене” се ръководи и управлява от 

Директор.” 

2. Алинея 2 се изменя така: 



„(2) Директорът на Общинско предприятие „Обществено хранене” се назначава и 

освобождава от кмета на общината.” 

3. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Трудовото правоотношение с директора на Общинско предприятие 

„Обществено хранене” възниква след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда. 

Условията и реда за провеждане на конкурса се определят от кмета на общината.” 

 4. Алинея 4 се отменя. 

5. Алинея 5 се отменя. 

 § 3. В чл. 7, ал. 1 се правят следните допълнения: 

 1. Създава се нова точка 8: 

 „8. Отговаря за постигане целите на общинското предприятие, като управлява 

публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин.” 

 § 4. Заключителна разпоредба  

 1. Разпоредбите на § 1, § 2 и § 3 влизат в сила от 19.04.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Ст. Димитров) 


