
 
 с. Руен, ул. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76, 

е-mail: obs_ruen@abv.bg; obs.ruen@mail.bg   

                                                                                                                                                                     
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

от Протокол № 19 
 

от заседание, проведено на 25.02.2021 година 

 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 
 

1. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Премахване на потенциално опасни дървета от семейство „Тополови и Върбови”, 
създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти на територията 
на община Руен, обл. Бургас.  
 

2. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Приемане на Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на община Руен за 2021 г.  

 
3. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Промяна 

в Решение №103 от Протокол №14/14.09.2020 г.   
 
4. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Отдаване 

под аренда на земеделски земи от общински поземлен фонд. 
 

5. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Продажба на движими вещи – общинска собственост и утвърждаване на 
първоначална тръжна продажна  цена за продажбата им чрез публичен търг. 

 
6. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 

Продажба на движими имоти – общинска собственост и утвърждаване на 
първоначална тръжна продажна  цена за продажбата им чрез публичен търг.  
 

7. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване. 
 

8. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Промяна 
на Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  
 

9. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Изменение и допълнение на Наредба №2А за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Руен. 

 



10. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Изменение и допълнение на Наредба №2 за определяне и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Руен. 
 

11. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно-делегирана 
дейност.  

 
12. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 

Увеличение на индивидуалните месечни заплати на кметове в община Руен.  
 

13. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Даване 
на мандат на кмета на община Руен за гласуване на решения на Общото събрание 
на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация” ЕАД, гр. Бургас.  

 
14. Докладна записка от Ешереф Ешереф – председател на ОбС-Руен – относно: 

Избор на временно изпълняващ длъжността /ВрИД/ кмет на кметство с. Вресово, 
община Руен,  област Бургас. 
 

15. Разни. 
 

………………………….............…………………………………………… 
…………………………........………………………………………… 

 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Премахване на потенциално опасни дървета от семейство „Тополови и 
Върбови”, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти на 
територията на община Руен, обл. Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 139 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  от ЗОС, чл. 25, ал. 2, т. 1 от 

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
Руен, чл. 32, ал.3 от ЗОСИ, Приложение № 4 към чл.11, ал. 1 и  чл. 13,  Приложение № 10 
към чл. 16, ал. 1,  Приложение № 12 към чл.17, ал. 1 от Наредба за оценка на поземлени 
имоти в горските територии на ИАГ към МЗХГ в сила от 16.08.2011 година, Общински 
съвет – Руен  

Р Е Ш И : 
 

І. Общински съвет Руен, разрешава продажба на стояща дървесина на корен 
(тарифа на корен) чрез провеждане на  публичен търг с явно наддаване на:  

 

  68 (шестдесет и осем) броя потенциално опасни тополови дървета от 
посочените поземлени имоти – собственост на община Руен,  обл. Бургас.   

  9 (девет) броя потенциално опасни върбови дървета от посочените 
поземлени имоти – собственост на община Руен,  обл. Бургас.   

 

ІІ. Определя и утвърждава първоначална тръжна цена на 1 плътен куб.м. 
дървесина, както следва:  

Едра строителна дървесина       - 25,00  лв.  без ДДС. 
Средна строителна дървесина   - 20,00  лв.  без ДДС 



Дребна строителна дървесина   - 18,00  лв.  без ДДС 
Дърва за огрев                             - 18,00  лв.  без ДДС 
Вършина                                      -  2,00 лв. без ДДС 
 

ІІІ. Общински съвет  Руен, възлага на Кмета на община Руен и Главния архитект на 
община Руен да издадат Разрешение за сеч на основание чл.32, ал. 3 от ЗОСИ (Закон за 
опазване на селскостопанското имущество), във връзка с чл. 17 от ППЗОСИ (Правилник 
за прилагане на закон за опазване на селскостопанското имущество) и чл. 51б, ал.1, т. 5 от 
Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите.  

 
.......................................................................................................... 

 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 

относно: Приемане на Годишна програма за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Руен за 2021 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 140 

 
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 2  от Наредба 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен, 
Общински съвет – Руен 

Р Е Ш И: 
 

І. Общински съвет Руен приема Годишна програма за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Руен за 2021 година. 

 
ІІ. Възлага на кмета на Община Руен да предприеме всички необходими действия за 

реализирането на Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Руен за 2021 година.                          

 
Приложение № 1 

 
ПРОГРАМА 

за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2021 г. 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост се извършва 

под контрол на Общински съвет, съобразно законовите разпоредби. 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 

Община Руен е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост. 

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото 
изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и 
нормативната уредба. 

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва 
да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани 
принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно 
разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”. 

 
ІІ. КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 



 
1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба по реда 

на чл.35, ал.1 от ЗОС чрез публичен търг или конкурс 
 

№ Населено място Описание на имота Идентификация 
на имота 

1 Просеник Урегулиран поземлен имот, отреден за 
жилищно строителство 

УПИ VII, кв.60 

2 Просеник  Урегулиран поземлен имот, отреден за 
жилищно строителство 

УПИ VII, кв.57 

3 Просеник  Урегулиран поземлен имот, отреден за 
жилищно строителство 

УПИ VI, кв.56 

4 Просеник  Урегулиран поземлен имот, отреден за 
жилищно строителство 

УПИ II, кв.56 

5 Сини рид  Урегулиран поземлен имот, отреден за 
жилищно строителство 

УПИ I, кв.1 

 
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за учредяване на 

ограничени вещни права 
     При релевиране на искания ще се процедира според законовите процедури. 

 
3. Описание на имотите за прекратяване на съсобственост 

При релевиране на искания ще се процедира според законовите процедури. 
 

4. Описание на имотите за продажба на земя на собственици на законно построена сграда 
При релевиране на искания ще се процедира според законовите процедури. 
 

5. Описание на имоти от ОПФ за отдаване под наем за срок до 10 години чрез  провеждане 
на публични търгове с явно наддаване 
 
№ Населено място Имот  Местност  Площ 

/дка 
НТП  Категория  

 Шиварово 83154.29.1 Ески баалък  0,546 Нива  4 
  83154.53.1 Коджа йолу 5,008 Нива  4 
  83154.53.18 Коджа йолу  1,495 Нива  4 
  83154.55.1 Коджа йолу  0,327 Нива  4 
  83154.57.5 Коджа тарла  1,411 Нива  4 
  83154.80.1 Гюней тарла  20,000 

от 
39,771 

Нива  4 

 Дъскотна  24699.39.8 Аркъръ ада 10,853 Изоставена нива 6 
 Руен  63224.60.1 Край село  1,718 Нива  4 
  63224.61.3 Край село  0,497 Нива  4 
  63224.72.75 Дющубар чаир 0,488 Друг обществен 

терен 
4 

  63224.63.4 Край село  0,228 За друг вид 
застрояване 

4 

 Средна махала  68401.20.19 Яйла  3,659 Изоставена нива  9 
  68401.20.24 Яйла  6,825 Изоставена нива  9 
  68401.20.25 Яйла  4,399 Изоставена нива  9 
  68401.20.27 Яйла 4,908 Изоставена нива 9 
  68401.20.28 Яйла  3,052 Изоставена нива 9 
  68401.21.10 Ак боба каясъ 3,666 Нива  9 
  68401.17.2 Баалар адасъ 3,489 Нива  6 
  68401.16.70 Армутлу ада 

корусу 
5,259 Изоставена нива 9 

  68401.19.6 Узун ада 6,571 Нива  9 



  68401.19.4 Узун ада  4,908 Нива  9 
  68401.19.35 Узун ада  11,048 Изоставена нива 9 
  68401.18.42 Чукур чешме  1,969 Изоставена нива 9 
  68401.18.41 Чукур чешме  2,352 Изоставена нива 9 
  68401.18.4 Чукур чешме  0,746 Изоставена нива 9 
 Планиница  56647.17.30 Юрт  78,807 Нива  6 
  56647.11.29 Попара  0,035 За друг вид 

застрояване 
6 

  56647.51.4 Хюветлер  5,116 Изоставена нива 8 
  56647.1.104 Садък чешмеси  6,494 Изоставена нива 9 
  56647.1.105 Садък чешмеси 7,989 Изоставена нива 9 
  56647.9.69 Ачма  8,394 Нива  8 
  56647.4.30 Юрен токадъ  51,492 Изоставена нива 8 
  56647.9.66 Ачма  71,075 Изоставена нива 8 
  56647.4.23 Юрен токадъ  1,840 Нива  8 
  56647.2.17 Караач янъ 1,995 Нива  8 
  56647.2.15 Караач янъ 2,435 Нива  8 
  56647.1.89 Козлуджа ени 12,294 Изоставена нива 8 
  56647.1.88 Козлуджа ени 6,857 Изоставена нива 8 
  56647.1.52 Козлуджа ени 0,282 Нива  6 
  56647.1.2 Козлуджа ени 1,467 Нива  6 
  56647.46.18 Голям чукур  3,480 Нива  6 
  56647.43.41 Чукур  5,986 Изоставена нива 5 
  56647.50.7 Дюз меше  123,029 Нива  7 
  56647.34.12 Камелик  104,790 Изоставена нива 7 
  56647.3.16 Садък чешмеси 9,645 Друг вид 

земеделска земя 
9 

  56647.10.6 Токат ичи 1,281 Нива  8 
  56647.10.7 Токат ичи 2,107 Нива  8 
  56647.10.26 Токат ичи 2,522 Нива  6 
  56647.10.40 Токат ичи 0,596 Нива  8 
  56647.9.26 Ачма  1,576 Нива  8 
  56647.9.24 Ачма  1,546 Нива  8 
  56647.9.23 Ачма  2,985 Нива  8 
  56647.9.21 Ачма  6,363 Нива  8 
  56647.8.36 Батаджик алтъ  8,610 Нива  8 
  56647.8.25 Батаджик алтъ  0,574 Нива  8 
  56647.6.65 Коджа чалък  2,691 Нива  5 
  56647.6.22 Коджа чалък  2,927 Нива  5 
  56647.6.27 Коджа чалък  2,591 Нива  5 
  56647.47.29 Дюз меше  2,019 Нива  7 
  56647.43.36 Чукур  6,395 Нива  6 
  56647.43.35 Чукур  13,321 Нива  6 
  56647.43.37 Чукур  3,220 Нива  6 
  56647.44.24 Чукур  2,581 Нива  6 
  56647.45.1 Голям чукур  3,343 Нива  6 
  56647.45.13 Голям чукур  2,721 Нива  9 
  56647.45.51 Голям чукур  1,648 Нива 6 
  56647.46.3 Арпалък  2,973 Нива  8 
  56647.46.4 Арпалък  6,294 Нива  8 
  56647.43.33 Чукур  6,330 Нива  6 
  56647.47.37 Дюз меше  3,399 Нива  7 
  56647.47.36 Дюз меше 21,943 Нива  7 
  56647.47.35 Дюз меше  24,479 Нива  7 
  56647.46.9 Арпалък  38,085 Изоставена нива 8 



  56647.5.35 Баш пунар  0,697 Нива  8 
  56647.5.18 Баш пунар  2,979 Нива  5 
  56647.5.12 Баш пунар  1,283 Нива  5 
 Мрежичко  49254.3.6 Чатрък адасъ  6,984 Нива  5 
 Сини рид  80296.11.145 Пелини  2,328 Изоставена нива 5 
  80296.11.39 Пелини  3,146 Нива  7 
  80296.11.342 Пелини  2,988 Нива  5 
  80296.14.204 Демир алан  4,070 Нива  9 
  80296.12.1 Кел тарла  11,052 Изоставена нива 9 
  80296.12.51 Кел тарла  6,405 Изоставена нива  5 
  80296.12.58 Кел тарла  7,523 Изоставена нива 5 
  80296.11.159 Пелини  2,998 Изоставена нива 5 
  80296.11.75 Пелини  7,364 Нива  5 
  80296.11.138 Пелини  3,497 Изоставена нива 7 
  80296.11.31 Пелини  8,965 Изоставена нива 7 
  80296.11.16 Пелини  8,723 Изоставена нива  7 
  80296.11.96 Пелини  5,221 Изоставена нива 7 
 Добра поляна  21333.21.10 Корията  0,350 

от 
0,956 

За друг вид 
застрояване 

8 

 Топчийско  72864.38.11 Балък ичи  3,720 Нива  6 
  72864.49.16 Ада 3,313 Нива  8 
  72864.32.3 Кочурт уджу 1,677 Нива  6 
  72864.56.7 Бекчи 3,623 Нива  6 
  72864.26.13 Булгурджу  10,400 Нива  6 
  72864.57.21 Бекчи  16,411 Нива  6 
  72864.56.6 Бекчи 1,844 Нива  6 
  72864.13.12 Гьолджук адасъ  7,985 Нива  6 
  72864.13.13 Гьолджук адасъ  4,134 Нива  6 
  72864.43.20 Каршъ  3,215 Нива  6 
 Каравельово  36213.27.6 Каин пънар 10,111 Изоставена нива 6 
  36213.27.7 Каин пънар 6,019 Изоставена нива 6 
  36213.29.9 Бостанлък иви 4,213 Изоставена нива 6 
  36213.29.20 Бостанлък иви 6,373 Изоставена нива 6 
  36213.31.15 Бююк сърт 12,933 Изоставена нива 6 
  36213.47.19 Яйла 20,143 Изоставена нива 6 
  36213.49.1 Сатън ачмасъ 1,155 Изоставена нива  6 
  36213.50.2 Ада тарла 1,832 Изоставена нива 6 
  36213.51.12 Ада тарла 2,499 Изоставена нива 6 
  36213.51.13 Ада тарла 1,748 Изоставена нива 6 
  36213.52.5 Ада тарла 1,854 Изоставена нива 6 
  36213.52.20 Ада тарла 5,029 Изоставена нива 6 
 Припек  46930.11.32 Аптармалар  6,805 Нива  6 
  46930.10.142 Мандра бурун  6,463 Нива  7 
  46930.11.53. Аптармалар  2,153 Нива  6 
  46930.13.159 Насъфлар  4,897 Нива  6 
  46930.11.200 Аптармалар  0,540 Нива  6 
  46930.13.162 Насъфлар  5,403 Нива  6 
  46930.11.211 Аптармалар  0,822 Нива  6 
  46930.13.171 Насъфлар  1,425 Нива  6 
  46930.11.319 Аптармалар  4,455 Нива  7 
  46930.10.98 Мандра бурун  3,909 Нива  5 
  46930.11.320 Аптармалар  3,509 Нива  7 
  46930.10.103 Мандра бурун  2,445 Нива  5 
  46930.11.322 Аптармалар  4,310 Нива  7 



  46930.10.104 Мандра бурун  6,364 Нива  5 
  46930.11.328 Аптармалар  1,657 Нива  7 
  46930.10.106 Мандра бурун  2,995 Нива  5 
  46930.10.152 Мандра бурун  2,999 Нива  5 
  46930.10.122 Мандра бурун  5,759 Изоставена нива 5 
  46930.10.153 Мандра бурун  3,058 Нива  5 
  46930.10.140 Мандра бурун  5,354 Нива  5 
  46930.10.155 Мандра бурун  4,237 Нива  5 
  46930.10.96 Мандра бурун  2,000 Нива  5 
  46930.10.156 Мандра бурун  4,788 Нива  7 
  46930.10.161 Мандра бурун  8,138 Нива  7 
  46930.10.91 Мандра бурун  1,366 Нива  5 
  46930.11.3 Аптармалар  5,246 Нива  5 

 
6. Описание на имоти от ОПФ, предвидени за отдаване под аренда 

6.1. Имот по КК № 58640.30.71, местност „ Герген чешме”, категория 8, НТП „ Изоставена 
нива” и площ 24,258 дка, находящ се в с.Просеник, Община Руен 

 
7. Описание на имоти в строителните граници на населените места, предвидени за 

отдаване под наем за срок до 10 години чрез публичен търг с явно наддаване 
 

Населено 
място  

Идентификация  Площ 
/кв.м 

АОС  Вид  
собственост 

Срок за 
отдаване 

Отдава се за: 

Руен  УПИ I, кв.13 – 
помещение, част 
от сграда 

14,00 460 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Струя  Имот пл.196 – 
помещение, част 
от сграда 

38  885 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Топчийско  УПИ VII,кв.11 – 
помещение , част 
от сграда 

26  130 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Топчийско  УПИ VII,кв.11 – 
помещение , част 
от сграда 

75  130 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Просеник  УПИ II, кв.21 - 
помещение , част 
от сграда 

76 117 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Трънак  УПИ VI, кв.41 
помещение , част 
от сграда  

85  129 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Сини рид УПИ VII,кв.11 – 
помещение , част 
от сграда 

32  128 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Сини рид УПИ VII,кв.11 – 
помещение , част 
от сграда 

20 128 Публична До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Припек  Имот пл.96- 
помещение , част 
от сграда 

25 420 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Средна 
махала  

Имот пл. 132 - 
помещение , част 
от сграда 

23  314 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Планиница  УПИ III,  кв.20 - 
помещение , част 
от сграда 

114  5094 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Листец  УПИ VI кв.4 - 
помещение , част 
от сграда 

45  293 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  



Ябълчево  УПИ I, кв.31 - 
помещение , част 
от сграда 

57  131 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Зайчар  УПИ Х, кв.13 - 
помещение , част 
от сграда 

57  292 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Добра поляна  УПИ VII, кв.12- 
помещение , част 
от сграда 

28  48 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Каменяк  Имот пл.15 - 
помещение , част 
от сграда 

20  86 Публична  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Руен  Общински терен 
–тротоарна 
площ, до УПИ 
VIII-247, кв.8 

1 ---- Публична  До 10 
години  

За търговска 
дейност 

 
8. Описание на имоти в строителните граници на населените места, предвидени за 

отдаване под наем за срок до 10 години без търг или конкурс за здравни, дейности за 
задоволяване на съответните нужди на населението 
 

Населено 
място  

Идентификация  Площ 
/кв.м 

АОС  Вид  
собственост 

Срок за 
отдаване 

Отдава се за: 

Руен  УПИ Х, кв.11 - 
помещение, част 
от сграда 

6,00 784 Частна  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Руен  УПИ Х, кв.11 - 
помещение, част 
от сграда 

13,00 784 Частна  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Руен  УПИ Х, кв.11 - 
помещение, част 
от сграда 

13,03 784 Частна  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Добромир  УПИ I,кв.20 – 
помещение , част 
от сграда 

44  792 Частна  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Билка  Пл.42, кв.7А -
помещение , част 
от сграда 

50  72 Частна  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Мрежичко  Имот пл. 155- 
помещение , част 
от сграда 

16  87 Частна  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

Снягово  Имот пл.174 - 
помещение , част 
от сграда 

21  856 Частна  До 10 
години 

Лекарски и/или 
стоматологични 
дейности  

 
ІІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 
 Вид дейност Прогнозен резултат в лв. 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ 
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

1. Отдаване под наем на имоти-общинска собственост 43 000 
2. Наем на земя от ОПФ 300 000 
   

Всичко от управление на имоти-
общинска собственост 

 
 

343 000 лв. 



Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
1. Продажба на земя-

общинска собственост 
150  000 

2. Продажба на сгради – 
общинска собственост 

50 000 

Всичко от разпореждане с имоти-
общинска собственост 

 
200 000 лв. 

 
ВСИЧКО ПРИХОДИ 543 000 лв. 

 
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 

1. За технически дейности 
– Геодезически заснемания, 
изготвяне и процедиране на 

ПУП и др.  
2. За оценки 
(възстановяеми от 
купувачите)       
 

3. За публикации  
                                                      

 5 000 
 
 
 

3 000 
 
 
 

2 000 

 
ВСИЧКО РАЗХОДИ 

 
                  10   000 лв. 

 
Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Руен през 2021 год. се приема на основание чл. 8,ал.9 от Закона за общинската собственост . 
Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост при нейното 
изпълнение и може да се изменя и допълва с Решение на Общински съвет Руен. 

 
...................................................................................................................... 

 
 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Промяна в Решение №103 от Протокол №14/14.09.2020 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 141 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС, чл. 19, ал.2 от НПУРОИ 

и допусната техническа грешка в Решение №103 от Протокол №14/14.09.2020 г., 
Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И: 

 
 
І. Променя „Тарифа за отдаване под наем на жилищни и нежилищни имоти – частна 

общинска собственост”, както следва: 
 



 
 
 
 
 
 

 
ІІІ. Общински съвет Руен упълномощава кмета на община Руен да извърши всички 

необходими последващи действия по изпълнение на настоящото решение. 
 

...................................................................................................................... 
 
 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община 
Руен – относно: Отдаване под аренда на земеделски земи от общински поземлен 
фонд. 

Р Е Ш Е Н И Е № 142 
 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – 
Руен 

Р Е Ш И: 
 

I. Да се отдаде под аренда имот с кадастрален номер 58640.30.71  по КК с. Просеник, 
с площ от 24,258 дка, категория 8, актуван с АОС №4487/11.05.2016 год., с НТП 
„Изоставена нива”. 
 

II. Определя срок за отдаване под аренда – 25 (двадесет и пет) стопански години, 
считано от стопанската 2020/2021 год. 

Категория на населените 
места в Община Руен 

V 

Добромир, Зайчар, 
Люляково, Планиница, 
Просеник, Ръжица, Снягово, 
Трънак и Ябълчево  

VI 

Билка, Вресово, Добра 
поляна, Дъскотна, 
Заимчево, Каравельово, 
Листец, Мрежичко, 
Преображенци, Припек, 
Разбойна, Речица, Рожден, 
Рупча, Сини рид, Скалак, 
Снежа, Соколец, Струя, 
Топчийско, Череша и 
Ясеново   

VII 

Вишна, Дропла, Каменяк, 
Подгорец, Рудина, Средна 
махала и Шиварово  

 

 

№ 

 

Наименование на 
обекта 

 

Търговска 
площ 

лв. /кв.м./ 

Складова и 
спомагателна 

площ 
лв. /кв.м./ 

 
Търговска 

площ 
лв. /кв.м./ 

Складова и 
спомагателна 

площ 
лв. /кв.м./ 

 
Търговска 

площ 
лв. /кв.м./ 

Складова и 
спомагателна 

площ 
лв. /кв.м./ 

  

/б
ил

о/
 

/с
та

ва
/ 

/б
ил

о/
 

/с
та

ва
/ 

/б
ил

о/
 

/с
та

ва
/ 

/б
ил

о/
 

/с
та

ва
/ 

/б
ил

о/
 

/с
та

ва
/ 

/б
ил

о/
 

/с
та

ва
/ 

II. Терени             

3. 
Терени за 

телекомуникационни 
дейности и услуги, 

доставяне на 
телевизия и интернет 

– за мобилни 
оператори 

- 20.00 -  - 20.00 - - - 20.00 - - 

4. 
Терени за 

доставчици на 
телевизия и 

интернет 

- 5.00 - - - 5.00 - - - 5.00 - - 



 
III. Определя начин на определяне на арендатор – чрез публичен търг с явно наддаване 

при цена, определена с Решение на Общински съвет Руен №198 от Протокол 
№20/27.04.2017 год. 

 
IV. Арендното плащане да се индексира с коефициента на инфлация, определен от 

националния статистически институт, за съответния 12 месечен период. 
 

V. Определя 4 (четири) годишен гратисен период, през който арендаторите да засадят 
предоставените им  имоти. 

 
VI. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите правни и фактически 

действия за провеждане на публични  търгове с явно наддаване, сключване на договори 
за аренда и контрол за поетите задължения от страна на арендаторите.  

 
.......................................................................................................... 

 
 
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 

относно: Продажба на движими вещи – общинска собственост и утвърждаване на 
първоначална тръжна продажна  цена за продажбата им чрез публичен търг. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 143 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, 

чл.25, ал. 2, т.1 от НПУРОИ, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 

I. Да се продадат  чрез публичен търг с явно наддаване следните вещи – общинска 
собственост -173 бр. контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м. 
 

II. Утвърждава изготвената оценка за продажба на вещите – 1900,00 /хиляда и 
деветстотин лева/ без ДДС и я определя като първоначална тръжна продажна цена. 
 

III. Определя следните условия за продажба на горе-пописаните вещи: 
1. Право да участват в търга имат само лицензирани фирми и сдружения, чийто 

предмет на дейност е търговия с отпадъчни черни и цветни метали. 
 

IV. След  фактическото провеждане на публичния търг, кмета на Община Руен да 
назначи нарочна комисия за предаване на вещите на евентуалните купувачи с приемно-
предавателен протокол, като плащането на дължимата сума, такси и данъци да се 
извършва едновременно с предаването на вещите. 

 
V. Общинския съвет упълномощава кмета на Община Руен да предприеме 

последващи действия за продажба на горепосочените вещи по законоустановения ред. 
 

...................................................................................................................... 
 
 



ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Продажба на движими имоти – общинска собственост и утвърждаване на 
първоначална тръжна продажна  цена за продажбата им чрез публичен търг. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 144 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 25, ал.2, т.1 и 

чл.43, ал.3  от НПУРОИ, Общински съвет – Руен  
 

Р Е Ш И : 
 

I. Да се продаде  чрез публичен търг с явно наддаване  автомобил ВАЗ 21213 с рег. 
№А7860ВВ, с идентификационен номер на превозното средство XTA212130T1168890,  
номер на двигател 212133840813, брой места за сядане плюс мястото на водача – 4+1, и 
цвят – бял. 
 

II. Утвърждава изготвена оценка от лицензиран оценител в размер на 1480,00 (хиляда 
четиристотин и осемдесет лева) лв. без ДДС и я определя като първоначална тръжна 
продажна цена. 
 

III. Общинския съвет упълномощава кмета на Община Руен да предприеме 
последващи действия за продажба на горепосочените вещи по законоустановения ред. 

 
...................................................................................................................... 

 
 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално 
ползване. 

Р Е Ш Е Н И Е № 145 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл. 37о, ал.1, ал.4 от 

ЗСПЗЗ, чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 

І. Приема годишен план за паша за имоти от ОПФ с НТП „пасища, мери” и 
„ливади” за всички землища на територията на Община Руен – Приложение №1; 

 
ІІ. Определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, 

описани по землища, площи, категории и средни рентни плащания за Община Руен  в 
приложение №2, неразделна част от настоящото решение.  

 
  IІІ. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо и индивидуално ползване  
пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, описани по землища в приложение 
№ 2, неразделна част от настоящото решение, на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, по цена, определена по пазарен 
механизъм, които ще поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанската 
2021/2022 при спазване на условията на чл.37и, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9, ал.12, 
ал.13, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  



 
          ІV. Мерите, пасищата и ливадите по чл.37и, ал.13, определени за индивидуално 
ползване за съответното землище, останали  след проведени процедури по чл.37и, ал.4 от 
горепосочения нормативен акт, се отдават под наем чрез публичен търг с явно наддаване 
само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ като първоначалната наемна тръжна цена се определя по пазарен механизъм. 
Договорите се сключват за една стопанска година - 2021/ 2022 година. 
 

V. Мерите, пасищата и ливадите по чл.37и, ал.14, определени за индивидуално 
ползване за съответното землище, останали  след проведени процедури по чл.37и, ал.4 и 
ал.13 от ЗСПЗЗ, се отдават под наем чрез публичен търг с явно наддаване на собственици 
на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги подържат в добро земеделско 
и екологично състояние като първоначалната наемна тръжна цена се определя по пазарен 
механизъм. Договорите се сключват за една  стопанска година - 2021/ 2022 година. 
  
             VІ. Мерите и пасищата, определени за общо ползване се ползват безвъзмездно от 
всички лица, притежаващи селскостопански животни; 
 
           VІІ. Мерите и пасищата в населените места, представляващи традиционни сборни 
терени за колективни и общоселски стада от животни, както и прокарите до местата за 
паша и водопоите да се ползват от животновъдите с цел осигуряване на безпрепятствено 
преминаване и пашуване на животни. 
 
        VІІІ. Приема правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община 
Руен, които са задължителни за всички ползватели, съгласно приложение №3, неразделна 
част от настоящото решение. 
 

    ІХ. Възлага на Кмета на Община Руен да извърши необходимите действия за 
провеждане на процедурите по 37и, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9, ал.12, ал.13, ал.14 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
Х. Задължения на общината: 
 

-Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане 
на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 

-Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 

-Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се 
определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за 
профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за 
ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии 
предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за 
предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. 
В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху 
използването им при необходимост. 

 
ХІІ. Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери, пасища и 

ливади:  
 - Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 
провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 



 - Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да 
не ги използват за неземеделски нужди. 
 - Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и 
други отпадъци. 
 - Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите. 
 - Да окосяват порастналата, неизпасана трева. 
 - При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати 
за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от 
пречистени отпадни води. 
 - Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата. 
 - Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери 
отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи. 
 - Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
 - Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите. 
 - Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

-Да не ограждат наетите мери и пасища. 
-Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички 

тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и 
възраст. 

-Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от 
разходите, които са направили по почистване на пасищата, мерите и ливадите. 

- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 
не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по 
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и други нормативни актове. 

- Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират 
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем. 

- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват 
Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на 
почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания. 

 
.......................................................................................................... 

 
 
ПО ТОЧКА ОСМА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 

относно: Промяна на Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е № 146 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Променя НАРЕДБА №4 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Руен, както следва: 

§1. Чл.2, ал.2 придобива следния вид: Общинският съвет упражнява общото 
ръководство и контрол по придобиване, разпореждане и управление на имоти и вещи – 
общинска собственост. Общинският съвет, за срока на мандата си, по предложение на 
Кмета на Общината приема Стратегия за управление на общинската собственост, план за 
действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и Годишни 
програми за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.  



Създава се нова алинея 4: Отдел „Управление на собствеността и стопански 
дейности” към общинската администрация, изпълнява  действия по процедурите по 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и подпомага Кмета на 
общината и Общинския съвет.  

 
§2. Чл. 6 придобива следния вид: 
(1) Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска 

собственост се извършва в съответствие с приетите от Общинският съвет Стратегия за 
управление на общинската собственост, план за действие за общинските концесии  и 
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти. 
 (2) Стратегията, плана за действие за общинските концесии  и годишната програма по 
ал.1 се съставят от Кмета на Общината, подпомогнат от отдел „УССД”, кметовете на 
кметства и кметските наместници. Стратегията и годишната програма имат съдържанието 
и се приемат по реда на чл. 8, ал. 8-10 от ЗОС. 
 (3) Годишната програма за управление се приема от Общински съвет най-късно до 
приемането на бюджета на общината за съответната година. 
 (4) Стратегията, планът за действие за общинските концесии и годишната програма, 
както и промените в тях се обявяват на населението чрез поставяне на информационното 
табло в сградата на общинска администрация и кметствата по населени места в общината, 
както и се  публикуват  на интернет страницата на общината.           
(5) Ежегодно до 30 март Кметът на Общината внася в Общинския съвет отчет за 
изпълнение на Стратегията, Годишната програма и плана за действие за общинските 
концесии  през предходната година. 

 
§3. Чл. 17 придобива следната редакция: „(1) Със заповед на кмета на общината, 

без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, свободни нежилищни 
помещения – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 
органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, се 
предоставят безвъзмездно на политическите партии, които имат парламентарна група или 
достатъчен брой народни представители да образуват такава, за осъществяване на тяхната 
дейност.  
(2) Помещения по ал. 1 могат да се предоставят и на партии, които на последните избори 
за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните 
гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от 
Изборния кодекс. 
(3) След издаване на заповедта по ал.1 се сключва договор от кмета на общината, в който 
се уреждат условията за стопанисване на общинския имот, в това число заплащане на 
експлоатационни разходи.” 
(4) Политическите партии, на които са предоставени помещения по ал.1, заплащат 
експлоатационните разходи, ако има такива.  
(5)Договорните правоотношения с политическите партии се прекратяват, когато: 
1. партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно 
ползване; 
2. партията престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, 
определени с отделен закон; 
3. се констатира неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца; 
4. се констатира нарушение на забраната по  чл.32, ал.2 от  ЗПП. 
 
 §4.  Добавя се нов чл.17а със следното съдържание: (1) Със заповед на кмета на 
общината, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, свободни 
нежилищни имоти – частна общинска собственост, могат да бъдат отдавани под наем, за 
срок до 3 години, за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.  



(2) След издаване на заповедта по ал.1 се сключва договор за наем от кмета на общината, 
в който се уреждат условията за стопанисване на общинския имот, в това число и 
заплащане на експлоатационните разходи 
(3). Договорните правоотношения се прекратяват, когато синдикалната организация по 
чл.17а, ал. 1 придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно 
ползване, които са достатъчни за задоволяване на нуждите ѝ.“ 
 

§5. Чл.21, ал.2 се отменя. 
 
§6. Чл.36, ал.1 придобива следния вид : Правото на ползване върху незастроени и 

застроени недвижими имоти и вещи,  частна общинска собственост се учредява 
възмездно или безвъзмездно за срок до десет години, освен ако в закон не е предвиден по 
дълъг срок. 

 
§7. Чл.36, ал.2 придобива следния вид: Възмездно право на ползване върху 

недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост се учредява с решение на 
Общинския съвет, след проведен  публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз 
основа на резултатите от търга или конкурса Кметът на Общината сключва договор за 
учредяване правото на ползване. Началната тръжна или конкурсна цена се определя по 
оценка на  оценител на имоти и се одобрява от Общинския съвет. 
 

2.  Общинския съвет упълномощава кмета на общината да извърши информиране на 
населението на Община Руен за съдържанието на приетите промени по 
законоустановения ред. 
 

...................................................................................................................... 
 
 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен 
– относно: Изменение и допълнение на Наредба №2А за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Руен. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 147 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал. 2 от ЗМДТ, Общински 

съвет – Руен  
Р Е Ш И : 

 
Изменя и допълва Наредба №2А за определяне размера на местните данъци на 

територията  на община Руен, както следва: 
 

Пар.1. В Раздел „Данък върху недвижимите имоти”се правят следните изменения: 
 
1. В чл. 7, ал.4 да се добави изречение второ: 

„При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение 
на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване 
върху поземления имот или съответната част от него”. 
 

2. В  чл.11 се правят следните промени:  
2.1. В ал.3 след думите „Закона за устройство на територията” запетаята и 

думите „както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър” се заличават; 



2.2. В ал.4 и ал.6 думите „данъчната служба на” се заменят със „звеното за 
местни приходи в”.  
 

3. В чл. 20, ал.1, т.15. се правят следните промени: 
„сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили 

сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 
1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по 
реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за 
енергийната ефективност, както следва: 

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на 
сертификата; 

б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на 
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за 
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата; 

 
4. В чл.20, ал.1, т.16 се правят следните промени: 

 „ сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 
г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в 
експлоатация преди 1 януари 1990г. и получили сертификати с клас на 
енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и 
наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва: 

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на 
сертификата; 

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на 
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за 
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата. 

 
Пар.2. В  Раздел  „Данък  придобиване на  имущества  по  дарение   и по възмезден 

начин” се правят следните промени: 
В чл.38, ал.4 се правят следните промени: „Алинея 1 не се прилага за моторни 

превозни средства:  
1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната;  
2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация 

за движение в страната;  
3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма 

последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.” 
 

Пар. 3. В  Раздел „ Патенти” 
Чл.58  се изменя така: 

       „Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да 
ползват данъчните облекчения  по  чл.61м от ЗМДТ.” 
 

Пар.4.   В Раздел   „Туристически данък”се правят следните изменения: 
1.  В чл.62, ал.5 думите  „30 януари”  се заменят  с „31 януари” 

2. В чл.63 след думата „категорията” се добавя „или регистрацията” и накрая се 
добавя „по Закона за туризма”. 

 
...................................................................................................................... 

 
 



ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен 
– относно: Изменение и допълнение на Наредба №2 за определяне и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Руен. 

Р Е Ш Е Н И Е № 148 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал. 2 от ЗМДТ, Общински 

съвет – Руен  
Р Е Ш И : 

 
Изменя и допълва Наредба № 2 за определяне и администрирането на местните такси  и 

цени на услуги  на територията на община Руен. 
 
Пар.1. Текста на чл.16 става алинея 1. Създават се нови ал.2 и ал.3 с текст: 
Ал.2 „ Размера  на годишната такса  за битови отпадъци за жилищни и нежилищни 

имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия/ЮЛ се определя в промил  
върху  данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.” 

Ал.3 „ Размера  на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на 
предприятия/ЮЛ, се определя в промил  върху  по-високата между отчетната им стойност и 
данъчната оценка съгласно Приложение 2 от ЗМДТ. 

 
Пар. 2. В  чл. 18 в последното изречение датата „31.12. на предходната година” се 

заменя  с „31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота”; 
 
Пар.3. В чл. 18а се правят следните промени: 
1. Ал.2 се отменя; 
2. В ал.3 алинея „2” се променя на „1”, а накрая на изречението преди думата „дейност” 

се добавя думата „богослужебна”; 
3. Ал.4 се отменя. 

 
Пар.4. В чл.22а текста „до 7-мо число” се заличава. 
                 
Пар.5. В чл. 39б, ал.1, т.3 се правят следните промени: 
1. След текста „се освобождават”, се добавя текста „собствениците на” 
2. В тире първо думата „инвалид” се заменя с израза „хора с увреждания” 
3. Добавя се седмо тире с текст: „ ловни кучета, собственост на лица, придобили право 

на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.”  
 
Пар.6.  В Глава втора се създава раздел IX с наименование „Такси за гробни места” 
1. Създава се нов чл.39г с текст: 
 „ал.1. За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси в 

селските гробища на общината, както следва: 
До 15 години – 10.00 лв. 
За вечни времена – 30.00 лв. 
ал.2. За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, намалени с 50 на сто. 
ал.3. Таксите се събират от съответните служби и длъжностни лица, отговарящи за 

стопанисването на гробните паркове. 
ал.4. С решение на Общинския съвет може да се освобождават лица от заплащането на 

такса за гробни места, като решението се приема ежегодно, но не по-късно от датата на  
приемане на бюджета на общината” 
 

...................................................................................................................... 
 
 



ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 
община Руен – относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, 
държавно-делегирана дейност. 

Р Е Ш Е Н И Е № 149 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за 
социалните услуги и чл. 83б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалните услуги, Общински съвет – Руен  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност. 
2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за 

приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и 
стойностни показатели – 63 потребители за 2021 година. 

3. Услугата да се администрира от звено, което изпълнява Механизма за лична 
помощ съгласно Закона за личната помощ – Център за почасово предоставяне на 
социални услуги в община Руен и включва 3 щатни бройки. 

4. Възлага на Кмета на Община Руен да извърши по следващи действия по 
изпълнение на Решението. 

 
...................................................................................................................... 

 
 
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община 

Руен – относно: Увеличение на индивидуалните месечни заплати на кметове в 
община Руен. 

Р Е Ш Е Н И Е № 150 
 
На основание чл.21, ал.1, т.5  от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 на Постановление 

№ 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации  и дейности, Общински съвет – 
Руен  

Р Е Ш И: 
 
Определя месечен размер в лева на трудови възнаграждения на кметове в община 

Руен, считано от 01.01.2021г., както следва: 
 

             Кмет на община Руен                            3195    
       

1 Кмет на кметство с. Люляково 1330 
2 Кмет на кметство с. Трънак 1245 
3 Кмет на кметство с. Планиница 1245 
4 Кмет на кметство с. Ръжица 1245 
5 Кмет на кметство с. Ябълчево 1175 
6 Кмет на кметство с. Просеник 1175 
7 Кмет на кметство с. Зайчар 1175 
8 Кмет на кметство с. Добромир 1175 
9 Кмет на кметство с. Снягово 1175 
10 Кмет на кметство с. Вресово 1175 
11 Кмет на кметство с. Разбойна 1175 
12 Кмет на кметство с. Билка 1175 



13 Кмет на кметство с. Топчийско 1175 
14 Кмет на кметство с. Речица 1100 
15 Кмет на кметство с. Д. Поляна 1100 
16 Кмет на кметство с. Дъскотна 1100 
17 Кмет на кметство с. Череша                    1100 
18 Кмет на кметство с. Скалак 1100 
19 Кмет на кметство с. Струя 1100 
20 Кмет на кметство с. Рупча 1100 
21 Кмет на кметство с. Соколец 1100 
22 Кмет на к-во с. Преображенци 1100 
23 Кмет на кметство с. Мрежичко 1100 
24 Кмет на кметство с. Листец 1100 
25 Кмет на кметство с. Ясеново 1100 
26 Кмет на кметство с. Заимчево 1100 
27 Кмет на кметство с. Каравельово 1100 
28 Кмет на кметство с. Припек 1100 
29 Кмет на кметство с. Шиварово 1045 
30 Кмет на кметство с. Рожден 1010 
31 Кмет на кметство с. Сини рид  1010 
32 Кмет на кметство с. Подгорец 1010 
33 Кмет на кметство с. Снежа 1010 
34 Кмет на кметство с. Дропла 1010 
35 Кмет на кметство с. С. Махала 1010 

 
Към основните заплати се начислява допълнително възнаграждение за прослужено 

време, извънреден труд, когато е действително положен и допълнителни възнаграждения 
за постигнати резултати съгласно издадена заповед. 

 
.......................................................................................................... 

 
 
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 

община Руен – относно: Даване на мандат на кмета на община Руен за гласуване на 
решения на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 151 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.3 от Закона за водите, 

Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И : 

 
I. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Руен, г-н Исмаил Юсмен Осман – 

представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, да гласува 
на редовно присъствено заседание на  общото събрание на асоциацията, което ще се 
проведе на 12.03.2021 г. в сградата на Областна администрация Бургас, в гр. Бургас, 
предложения с писмо-покана изх. № 91-08-19/10.02.2021 г. на Председателя на 
асоциацията дневен ред и Решения, както следва: 

 



По т.1 от дневния ред: На основание  чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, 
общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема Годишния отчет за дейността на 
асоциацията за 2020 г.; 

По т.2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото 
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на 
бюджета на асоциацията за 2020 г.; 

По т.3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема 
Годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2020 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3  от 
Закона за счетоводството; 

По т.4 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, 
общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 
2021г.; 

 
II. ОПРЕДЕЛЯ г-н Иб Мустафа Иб – Заместник-кмет на община Руен за 

представител на община Руен на заседанието на общото събрание на Асоциация по В и К 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, 
гр.Бургас, при невъзможност на кмета на община Руен да участва лично в Общото 
събрание на Асоциацията, за приемане на предложения дневен ред и на посочените 
решения. 

 
III.  На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска 

предварително изпълнение, предвид датата на насроченото заседание 12.03.2021 г. и с 
оглед осигуряване на представител на общината на общото събрание на Асоциацията по 
В и К на  обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, 
гр.Бургас. 

 
...................................................................................................................... 

 
 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Ешереф Ешереф – 
председател на ОбС-Руен – относно: Избор на временно изпълняващ длъжността 
/ВрИД/ кмет на кметство с. Вресово, община Руен,  област Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 152 

 
На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 

Избира за ВрИД кмет на кметство с. Вресово, община Руен Живко Вълчев Трухчев  
с ЕГН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 
 

Трудовите взаимоотношения с новоизбрания временно изпълняващ длъжността 
кмет на кметство с. Вресово, да се уредят съгласно  КТ, ИК, ЗМСМА и други нормативни 
документи отнасящи се до изпълнение на настоящото решение. 
 



На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението на 
Общински съвет-Руен, с което Живко Вълчев Трухчев е избран за ВрИД кмет на кметство 
с. Вресово, община Руен. 

 
...................................................................................................................... 

 
 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: – РАЗНИ 
 
 

 
...................................................................................................................... 

............................................................................................ 
 
 
 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п ) 

                                                                                           / Ешереф К. Ешереф / 

 
 

     


