Годишен доклад за 2020г. за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на община Руен за периода 2014 – 2020
г.(Изготвен на основание чл. 23, т. 4 от Закон за регионалното развитие и във връзка
с чл.72 от ППЗРР. /изменен с ПМС No 183 от 04.08.2020 г.и Обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г./ )
1. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие.
Общинският план за развитие на община Руен е планов документ и е разработен в
съответствие с Методическите указания на Министъра на регионалното развитие и
благоустройство, одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011г., и в изпълнение на
разпорадбите на Закона за регионално развитие. „Общински план за развитие на община Руен”
2014-2020г. е приет от Общински съвет Руен с Протокол № 36/28.05.2014г.
Като съставна, въпреки и малка част от националната територия Община Руен следва да се
развива в съответствие както с „Областната стратегия за развитие 2014-2020г.”, “Регионални
планове за развитие на районите от ниво 2” (2014-2020) така и с “Националната стратегия за
регионално развитие на Република България” 2012-2022г. и както в краткосрочен така, и в
дългосрочен план.
Общинският план за развитие като стратегически документ е обвързан със сравнителните
предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети
за постигане на стратегически цели, които са залегнали в програмата за реализация на общинския
план за периода 2014-2020г.
2. Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на общинския план
за развитие.
Стратегическа цел:1 „Развитие на човешките ресурси и укрепване и разширяване на
административния капацитет на общинската администрация”
Приоритетна област: Административен капацитет и развитие на човешките ресурси
Мярка 1.2 Качествена административно обслужване на местните хора и
бизнеса
Дейност 1.2.1 Осигуряване на обслужване на едно гише за местните хора и
бизнеса
Закупуване на сървър за Информационна система "Архимед"-10560,00лева
Закупуване на компютърни системи-19992,00лева
E-архив лицензно право на ползване-878,00лева
Лицензиран софтуер за скици-5915,00лева
Лицензно право на ползване на Лакорда интелект, Българско право, съдебна практика,
процедури и формуляри, капитал, бизнес регистър и бизнес скан-2088,00лева
Закупуване на озвучителна система за Общински съвет-3500,00лева
Придобиване на стопански инвентар-обзавеждане-4550,00лева

Дейност 1.2.2 Развитие на електронните услуги, предоставяни от
общинската администрация за бизнеса и туризма
Закупуване на плотер- многоформатен принтер за карти-7896,00лева
Закупуване на копир за Общински съвет-6500,00лева
Закупуване на мултифункционално устройство -1200,00лева

Мярка 1.3 Осигуряване на качествено и професионално ориентирано
образование
Дейност 1.3.1 Подобряване на образователната структура на населението в
общината с акцент върху професионалното обучение
Доставка на интериорна дигитална стена за СУ "Елин Пелин" с. Руен-1брой-25944,00лева

Доставка на преносим компютър (лаптоп) за СУ "Отец Паисий" с. Люляково-13броя6347,00лева
Доставка на преносим компютъри/лаптоп/ за СУ "Димитър Полянов" с. Трънак-9броя9419,00лева
Доставка на преносим компютър (лаптоп) за ОУ "Реджеб Кюпчю" с. Топчийско-5броя4702,00лева
Доставка на лаптоп за ОУ "Иван Вазов" с. Струя-2броя-1834,00лева
Доставка на лаптоп за ОУ "Климент Охридски" с. Дъскотна-2брой-1834,00лева
Доставка на лаптоп-2броя и компютър-1брой за НУ "Д-р Петър Берон" с. Ябълчево1834,00лева
Доставка на лаптоп в ОУ "Д-р Петър Берон" с. Разбойна -2броя-1834,00лева
Доставка на компютри за детски градини-2000,00лева
Доставка на компютри ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Планиница-4броя-3718,00лева
Доставка на компютри за СУ "Елин Пелин" с. Руен-11 броя -11884,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Н. Вапцаров" с. Зайчар-3 броя -2668,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Димчо Дебелянов " с. Снягово-4 броя -3568,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Кирил и Методий " с. Просенико -4 броя -3502,00лева
Доставка на лаптопи за СУ "А.С.Макаренко" с. Речица -3 броя -2668,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Кирил и Методий " с. Добра поляна -3 броя -2668,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Йордан Йовков" с. Скалак -2 броя -1834,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Христо Ботев" с. Череша -2 броя -1834,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Алеко Константинов" с. Добромир -2 броя -1834,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Иван Вазов" с. Ръжица-5броя-4028,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Петър Берон" с. Вресово-3броя-2668,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Реджеб Кюпчю" с. Сини рид-3броя-2668,00лева
Доставка на лаптопи за ОУ "Елин Пелин" с. Руен-17 броя -14676,00лева
Доставка на устройство за изкачване на стълби за СУ "Отец Паисий" с. Люляково-1броя5500,00лева
Доставка на пелетна горелка за СУ "Отец Паисий" с. Люляково-1броя-7440,00лева
Доставка на климатик в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Просеник-1560,00лева
Доставка на кухненски шкафове-за кабинет по производствена практика в ОбУ "Св. Св.
Кирил и Методий" с. Просеник-3 200,00лева
Доставка на оборудване и обзавеждане за детски градини -7 673,00лева
Дървена беседка ДГ Ябълчево, по проект "Да отворим децата за природата" Национална
кампания ЧОС- 2020г./МОСВ и ПУДООС /-3000,00лева
Доставка на универсален шкаф на колела за СУ "Отец Паисий" с. Люляково-1броя1030,00лева
Доставка на комбиниран уред /6 в 1/за СУ "Отец Паисий" с. Люляково-1броя-5600,00лева
Доставка на комбинирани детски съоръжения-6998,00лева
Придобиване на лиценз "Мозабук" от СУ "Елин Пелин" с. Руен-10броя-1981,00лева
Придобиване на лиценз "Школо.бг" от СУ "Елин Пелин" с. Руен-1броя-2459,00лева
Лиценз антивирусна програма за СУ "Елин Пелин" с. Руен-465,00лева
Придобиване на лиценз "Профил на купувача" за СУ "Елин Пелин" с. Руен-204,00лева

Дейност 1.3.6 Ремонт и реконструкция на 11 детски градини в община Руен
Основен ремонт на втория етаж от сграда Детска градина с. Ръжица -3913,00лева
/изпълнение частично през 2020/

Дейност 1.3.7 Сертифициране и саниране на учебните заведения
Основен ремонт на покрива на училище с. Снежа за полудневна група с. Снежа3720,00лева /изпълнение частично през 2020/
Основен ремонт на покрив стара част на сграда основно училище с. Зайчар -3000,00лева
/изпълнение частично през 2020/

Мярка 1.5 Стимулиране развитието на спорта и на културата
Дейност1.5.1 Подобряване условията за живот в община Руен чрез достъп на
населението до услуги, свързани със свободното време и спорт
Направа на навес в с. Добра поляна-2400,00лева/изпълнение частично през 2020/
Направа на навес в с. Руен-2160,00лева/изпълнение частично през 2020/
Направа на навес в с. Вресово-1920,00лева/изпълнение частично през 2020/
Направа на навес в с. Люляково-3960,00лева/изпълнение частично през 2020/
Направа на навес в с. Планиница- 2880,00лева/изпълнение частично през 2020/
Направа на навес в с. Каравельово-1680,00лева/изпълнение частично през 2020/
Проектиране на постройка към кметство с. Просеник-1200,00лева

Дейност 1.5.5 Подобряване на спортните съоръжения
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и.IX, квартал 01 по плана
на с. Сини рид, общ. Руен, обл. Бургас - 44 948,00лева
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и.I, квартал 24 по плана на
с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас- 44 948,00лева
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и.IV, квартал 41 по плана
на с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас- 43 303,00лева
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и.V, квартал 49 по плана
на с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас- 44 948,00лева
Изграждане на мини футболно игрище в с. Добра поляна - ПМС №165/07.08.2018г.28016,00лева
Изграждане на спортна площадка в с. Ръжица - ПМС №165/07.08.2018г.-19442,00лева
Изграждане на спортна площадка в с. Струя - ПМС №165/07.08.2018г.- 19551,00лева
Изграждане на мини футболно игрище в с. Вресово - ПМС №315/19.12.2018г.-24126,00лева
Изграждане на мини футболно игрище в с. Рожден - ПМС №315/19.12.2018г.-24739,00лева
Изграждане на спортна площадка в с. Разбойна - ПМС №315/19.12.2018г.-15961,00лева
Изграждане на мини футболно игрище в с. Припек, община Руен, ПМС №348/18.12.2019г. 4500,00лева /изпълнение частично през 2020/

Изграждане на мини футболно игрище в с. Мрежичко, община Руен, ПМС
№348/18.12.2019г.-4500,00лева /изпълнение частично през 2020/
Изграждане на спортна площадка в училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Просеник17497,00лева

Мярка 1.6 Подобряване на здравната инфраструктура в община Руен
Дейност 1.6.2 Ремонт на здравните заведения по населени места
Съоръжение за достъпна среда на хора с увреждания в сграда медицински център
с. Руен-1080,00лева /изпълнение частично през 2020/
През отчетния период за културното развитие, административното обслужване на населението,
бизнеса, спорта и туризма са предоставени средства като целева субсидия за капиталови разходи от
централния бюджет и от собствени средства са закупени компютърни системи, лицензирани
софтуери за скици и други програмни продукти за издаване на документи които са предоставени
за ползване от Дирекция „Административно и информационно обслужване” и Дирекция „УТИДЕ”
както и за нуждите на другите отдели в общинска администрация. За провеждане на културни
мероприятия по населените места са направени навеси и многофункционални спортни площадки.
За подобряване на образователната среда и професионалното обучение са отпуснати
допълнителни средства със целево предназначение/от целева субсидии/, преходен остатък и
трансфери от държавния бюджет за капиталови разходи. Закупени са компютри, проектори и
интериорни дигитални стени необходими за онлайн обучение в учебните заведения при пандемия.
Поддържат се платформите на електронен дневник в училищата и други лицензни програмни
продукти.

През годината за подобряването на образователната структура със целеви средства за нуждите на
училищата и детските градини по населените места, според потребностите им са закупени
оборудване и обзавеждане, климатик, подстъпи за изкачване на стълби/за хора в неравностойно
положение/ и други.
Извършен е ремонт със целеви средства на четири многофункционални спортни площадки, в
селата Сини рид, Трънак, Планиница и Люляково. През 2020г. приключи изграждането на спортна
площадка в ОУ „Кирил и Методий” село Просеник,
През отчетната 2020г. приключи изграждането на следните спортни площадки: „Изграждане на
мини футболно игрище в с. Добра поляна”; „Изграждане на спортна площадка в с. Ръжица”,
„Изграждане на спортна площадка в с. Струя”. Одобрени с постановление №165/07.08.2018г. на
Министерски съвет.
Приключи изграждането на другите три спортни площадки: „Изграждане на мини футболно
игрище в с. Вресово”, „Изграждане на мини футболно игрище в с. Рожден”, „Изграждане на
спортна площадка в с. Разбойна”. Отпуснати с допълнителни средства/трансфери с постановление
№315/19.12.2018г. на Министерски съвет.
През 2020г. започна изпълнението на „Изграждане на мини футболно игрище в с. Припек, община
Руен, ПМС №348/18.12.2019г. и Изграждане на мини футболно игрище в с. Мрежичко, община
Руен, ПМС №348/18.12.2019г.
През 2020г. община Руен кандидатства по проект на Министерство на образованието и науката по
Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020-2022г. с проектно предложение „Пристройка и надстройка с един етаж
на съществуваща Детска градина в УПИ II-311, кв.27, с. Руен, община Руен, област Бургас.
Проектното предложение е одобрено с Решение №543/03.08.2020 на Министерски съвет и
предстои изпълнение през 2021г.
Одобрено е и проектното предложение по проект „Красива България” – „Обществено
обслужваща сграда - кметство в у.п.и I116, квартал 11 по плана на село Добра поляна, община
Руен, област Бургас – въвеждане на мерки за енергийна ефективност ” и предстои изпълнение
през 2021г.
За нуждите на хората в неравностойно положение за Медицински център село Руен от собствени
средства са заделени за изграждане/монтиране/ на съоръжения за достъпна среда.
В „Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”, за нуждите на Лица с
увреждания и Лица над 65г. в невъзможност за самообслужване създаден по проект на
Министерство на труда и социалната политика на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020г. от Европейски социален фонд на Европейския съюз се предоставят
различни социално-здравни услуги според потребностите на населението и одобрени от МТСП.
С решение № 790/30.10.2020г. Министерски съвет определя делигирана от държавата дейност новата социална услуга „Асистентска подкрепа”, която ще стартира през 2021г. и ще се изпълнява
от центъра.
Получени са трансфери от Министерство на труда и социалната политика по няколко програми:
Временна заетост в размер на 169 866 лв.; Лични асистенти назначени в изпълнение на Закона за
личната помощ – 1 057 801 лв.;
Проекти одобрени от Министерство на образованието и науката са - „ Квалификация за
професионално развитие на педагогическите специалисти” в училищата - 5364,00 лв.; Проект
„Подкрепа за успех“ в 20 училищата – 344 337,00 лв.; Проект „Активно приобщаване в системата
на предучилищното образование“ – 44 544,00 лв. и Проект „Образование за утрешния ден”34 045,00лв.

През 2020г. продължава предоставянето на здравно-социални услуги, които насърчават
социалното включване по проект „Патронажни грижи чрез предоставяне на здравно-социални
услуги в община Руен” на Министерство на труда и социалната политика по ОП „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020г., по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – „Компонент 2”, „Компонент 3” и „Компонент 4” – 226 173,00лева
Стратегическа цел:2 Интензифициране на икономическото развитие на общината
Приоритетна област: Икономическо развитие и ресурсна база и ефективно природоползване.

Мярка 2.2 Стимулиране на развитието на модерен агробизнес, биологичното
производство и затваряне на производствения цикъл
Дейност 2.2.7 Развитие на биологичното земеделие в община Руен
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства”, от мярка 6
”Развитие на стопанства и предприятия” – изплатена субсидия по проект на обща
стойност – 24 447,50лева.
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, от мярка 6
”Развитие на стопанства и предприятия” – изплатена субсидия по проект на обща
стойност – 9 779,00лева.
По получена официална информация на 18.02.2021г. от Държавен фонд „Земеделие” през
отчетната 2020г., по Програма за развитие на селските райони на територията на община Руен има
бенефициент с договорена субсидия по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, по
подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства” – 48 895,00лева, на който
изплащане ще се осъществи през 2021г.
В съответствие с изискванията на ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползване на земеделските
земи/, ежегодно Общински съвет Руен приема решение с което определя имоти (пасища и мери) за
индивидуално и общо ползване. Нарочна комисия назначена от Кмета на общината разпределя
мерите и пасищата на животновъдите регистрирани в системата на БАБХ /Българска агенция по
безопасност на храните/.
С решение на общински съвет Руен се приема „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост, в която се определят земеделски земи за отдаване под наем и
аренда”.
Стратегическа цел: 3 Подобряване на инфраструктурното осигуряване и състоянието на околната
среда
Приоритетна област: Инфраструктурно осигуряване и жизнена среда и Ресурсна база и
ефективно природоползване
Мярка 3.1 Подобряване на инфраструктурното осигуряване и подобряване
достъпността в общината
Дейност 3.1.2 Частично изграждане на канализационната мрежа след
създаден идеен проект
Направа на отводнителни канали за дъждовни води по населени места /закупуване на
тръба/- с. Руен, с. Билка, с. Вресово, с. Добра поляна, с. Заимчево, с. Зайчар, с.
Каравельово, с. Мрежичко, с. Планиница, с. Подгорец, с. Преображенци, с. Речица ,с.
Рупча, с. Сини рид, с.Снежа, с. Снягово,с . Соколец, с. Средна махала, с. Струя, с. Шиварово

и с. Ябълчево-35 900,00лева

Дейност 3.1.11 Повишаване на енергийната ефективност на обществените
сгради
Основен ремонт на покрив на кметство с. Зайчар-2654,00лева /изпълнение частично през 2020/
Основен ремонт на сграда кметство с. Листец-4765,00лева/изпълнение частично през 2020/
Основен ремонт на покрив на кметство с. Каменяк-1679,00лева/изпълнение частично през 2020/
Основен ремонт на общинска сграда в с. Ръжица -3720,00лева/изпълнение частично през 2020/
Основен ремонт на обществено обслужваща сграда- ритуална зала с. Руен- 25970,00лева
Закупуване на климатик-1брой-2900,00лева
Закупуване на преносим електро-генератор-1брой-2388,00лева

Дейност 3.1.4 Усъвършенстване на транспортната инфраструктура и
устойчиво подобряване на експлоатационното състояние на общинските
пътища
Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари,и съоръжения и
принадлежностите към тях в селата Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово на община
Руен по административен договор № BG06RDNO001-7.001-0120-C01 подписан с ДФ
"Земеделие"- строително-монтажни работи - стойност без ДДС-653 406,00лева/изпълнение
частично през 2020/

Основен ремонт на път - допълнителни мерки за подобряване безопасността на движение
в участъка от км.0+323 до км.0+919 на път III-2085 " (Дъскотна-Айтос)-Руен-ПреображенциПросеник", в границите на урбанизираната територия на с. Ябълчево, общ. Руен73308,00лева
Придобиване на лек автомобил-4600,00лева
Укрепване на свалачище на общински път BGS2180 за с. Заимчево в регулационните
граници на с. Снежа, рег. №BGS 18.67725-01-ПМС №96 от 25.04.2019 - 686 697,00лева
Аварийно укрепване на пешеходен достъп, чрез изграждане на подпорна стена, в двора на
училището в с. Рожден-1080,00лева
Направа на автозаслонв с. Дропла- 3000,00лева
Направа на автозаслон в с. Сини рид- 3000,00лева

Дейност 3.1.12 Подобряване изградеността и състоянието на енергийната
инфраструктура
Разширение на улично осветление по населени места- с. Руен, с.Добромир, с. Дъскотна, с.
Заимчево, с. Подгорец, с. Припек, с. Скалак, с. Средна махала, с. Струя, с. Топчийско, с.
Трънак и с. Ябълчево-19 503,00лева
Мярка 3.2 Опазване на околната среда
Дейност 3.2.1 Повишаване на екологичната култура на населението , екологично
образование и възпитание на подрастващите.
Придобиване на пръскачка за дезинфекция -1бр. Във връзка с COVID-19-989,00лева
Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Руен- 816
180,00лева

За подобряване на екологичната среда с целеви средства са направени отводнителни канали за
дъждовни води в 21 броя населени места в община Руен.
Разширение на уличното осветление са направени в 12 броя населени места. За безопасното
предвижване по третокласните урбанизирани пътища е направен ремонт с допълнителни мерки за
подобряване на безопасността на движение Укрепени са места със свлачищни земни маси по
общинските пътища и са
направени автозаслони за подобряване на транспортната
инфраструктура.
През 2021г. предстои изпълнението на проект одобрен 2020г. от ДФ”Земеделие” по „Програма
за развитие на селските Райони 2014-2020г.”, „Инвестиционни проекти за енергийно обследване,

„Реконструкция и ремонт на общински сгради, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини
рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен, област Бургас”.
Община Руен през настоящата година приключи изпълнението на проект „Осигуряване на
топъл обяд 2016-2020г.” към Агенция за социално подпомагане от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г., проекта стартира на
01.04.2018г и продължи до 30.04.2020г. Ежедневно се предостави топъл обяд на 1500 броя
социално слаби потребители.
Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие
Съгласно закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава
провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство,
публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането,
финансирането, наблюдението и оценката.
В съответствие чл.72, ал.5 от ППЗРР /изменен с ПМС No 183 от 04.08.2020 г.и Обн. ДВ. бр.70 от 7
Август 2020г./ ), за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
се разработва годишен доклад, който се публикува на страницата на общината.
Община Руен осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, чрез
публикуване на информация за:
 Планови и стратегически документи на общината;
 Проектите, които са в процес на изпълнение и са изпълнени от общината финансирани от
Европейските фондове;
 Наредби, решения и правилници приети от общинския съвет;
 Общинския бюджет на общината.
В рамките на всеки проект са предвидени мерки и адекватни действия за информиране и
публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите групи.
Резултатите от извършените оценки се отразяват в:
Междинна оценка за изпълнението на общинския план за развитие на община Руен
2014-2020г., приета с протокол №24/17.08.2017г. на общински съвет Руен.
Последваща оценка се изготвя не по-късно от една година след изтичането на периода
на действие на общинския план за развитие на община Руен 2014-2020г.
Предстой прием на новият План за интегрирано развитие на община Руен 2021-2027г.
3. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Въпреки епидемичната обстановка от COVID 19 община Руен се възползва от почти всички
възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски
фондове и програми, държавен бюджет
и национални програми, с цел изпълнение на
стратегически цели, приоритети и мерки заложени в общинския план.
Община Руен основно внася и изпълнява проекти по Плана за развитие на селските райони 20142020г., към Държавен фонд „Земеделие”, защото е селска община и основно там е допустим
бенефициент.
Частично може и по отделни оперативни програми, като ОП „Околна среда и води”, към
Министерство на околната среда и водите, ОП „Развитие на човешките ресурси”, към
Министерство на труда и социалната политика; ОП „Трансгранично сътрудничество БългарияТурция”, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на
енергетиката, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г. Норвежки финансов механизъм., ОП „Храни и/или основно материално
подпомагане”.
Община Руен е община от селски тип и за това не е допустим бенефициент по всички оперативни
програми.

Тя има опит и административен капацитет, както в реализацията на проекти така и в изпълнението
им.
Общинската администрация активно работи в услуга на жителите, местния бизнес и
инвеститорите проявили интерес за развитие на бизнес на територията на общината.
В качествата си на работодател по национални програми и проекти общината допринася за
насърчаване на заетостта, както и инвестира в човешки ресурси, чрез подобряване на
образователното и квалификационно равнище на безработни лица.
Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по изпълнение на
общинския план за развитие през изминалата година. Приоритетите, дейности и мерки са в
изпълнение на цялостната стратегия за развитие на община Руен.
Община Руен ще продължава да кандидатства с проекти по различни програми през следващия
програмен период 2021-2027г. и да търси други източници за финансиране.
Основни препоръки при изпълнението на програмите са:
- Да се предвидят мерки за развитие и популяризиране на туризма в община Руен.
- Да се създадат предпоставки за засилване на активност, на заинтересованите страни за
реализация на местния бизнес и населението на общината като цяло.
- Да се работи върху създаването на цялостен продукт в зависимост от индивидуалния
потенциал, възможности, състояние, характеристики и разположение на населените места
на територията на община Руен, област Бургас.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН
ИСМАИЛ ОСМАН

