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2. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Годишен
доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община
Руен за периода 2014-2020 г. към 31.12.2020 г.
3. Докладна записка от Ешереф Ешереф – председател на ОбС-Руен – относно:
Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински
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администрация.
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ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците
за 2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 153
На основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във
връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 21, ал. 1, т. 13 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет
– Руен
Р Е Ш И:

Приема отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците
за 2020 г.
..........................................................................................................
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Руен за периода 2014-2020 г. към 31.12.2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 154
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и т.24 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 от Закона за
регионалното развитие и чл. 72, ал. 3 от ППЗРР, Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:
Приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Руен 2014-2020 г. – към 31.12.2020 г.
......................................................................................................................
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Ешереф Ешереф – председател на ОбСРуен – относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общински съвет – Руен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
Р Е Ш Е Н И Е № 155
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.28а от ЗМСМА, и § 3 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет – Руен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:
§1. Глава VII и Глава VIII от правилника, се променят на глава VIII и глава IX. Създава се
нова глава VII.
ГЛАВА СЕДМА:
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕНИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПОСТОЯННИТЕ МУ КОМИСИИ
Чл. 66а. (1) При обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна
епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или
част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не
позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, Общинският съвет
или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние /неприсъствено/ по
реда определен в настоящата глава и да приемат решения по начин, който осигурява
спазването на условията за кворум и лично гласуване, и гарантира участието,
идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
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(2) Решението за провеждане на неприсъствено заседание на Общинския съвет се
взема от председателя на Общинския съвет, след като се съгласува по телефона с
членовете на председателския съвет.
(3) За насроченото неприсъствено заседание на Общинския съвет, общинските
съветници се уведомяват по реда на чл. 42, ал. 4 чрез покана /5 дни преди заседанието/,
съобщена на всеки един от тях по телефон и по електронен път (предоставен e-mail от
общински съветник) от служителите на звеното по чл.29а от ЗМСМА, а в случай на
извънредно заседание общинските съветници се уведомяват по реда на чл. 42, ал. 5.
Поканата се оповестява и чрез интернет страницата на Община Руен - раздел Общински
съвет.
(4) При обявено неприсъствено заседание, общинските съветници получават на
посочен от тях електронен адрес материалите на заседанието, проект за дневен ред и
формуляр за неприсъствено гласуване, съгласно приложения образец 1.
(5) До датата на заседанието, всеки от общинските съветници може да изрази
становище по всяко от точките по дневния ред. Изразеното становище се изпраща на email-а на общински съвет Руен, като незабавно след получаването му се препраща на
всички останали общински съветници.
(6) Гласуването при неприсъствено заседание се осъществява лично от всеки
общински съветник, чрез саморъчно изписване или отбелязване във формуляра за
гласуване, начина на гласуване по представения проект за решение на съответната точка
от дневният ред /„за“, „против“, „въздържал се“/ и полагане на подпис, удостоверяващ
начина на гласуване.
(7) Формулярът от неприсъствено гласуване се представя от всеки общински
съветник в звеното по чл.29а от ЗМСМА и/или се изпраща по електронен път до края на
деня, в който е обявено провеждането на неприсъственото заседание.
(8) За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че общинският съветник е
присъствал на заседанието, ако е представил попълнен формуляр, по реда на ал.4, с
отразено гласуване по въпросите, включени в дневния ред, в указания в поканата срок.
(9) Въз основа на формулярите за неприсъствено гласуване, се отчита резултатът от
гласуването, приемането респ., не приемането на предложения проект за решение, който
се отразява в протокола на заседанието по всяка точка от дневният ред.
(10) Когато законът изисква решението да бъде прието поименно, въз основа на
формулярите за неприсъствено гласуване се съставя поименен списък на гласувалите
общински съветници, съгласно приложения образец 2, в който председателят на
Общинския съвет удостоверява поименно вота на неприсъственото гласуване.
(11) Решенията, приети на неприсъственото заседание се обявяват на официалната
интернет страницата на Община Руен - раздел Общински съвет до края на деня следващ
датата на проведеното заседание.
Чл. 66б. (1) Решение за неприсъствено заседание на постоянните комисии се взема
от председателя на Общинския съвет, съгласувано с председателите на постоянните
комисии.
(2) За насрочените неприсъствени заседания на ПК, общинските съветници се
уведомяват по реда на чл.33, ал. 3.
(3) При обявено неприсъствено заседание на постоянните комисии, общинските
съветници, получават на посочен от тях електронен адрес материалите за заседанието и
формуляр за становища, съгласно приложения образец 3.
(4) Формулярът за становищата в ПК се представя от всеки общински съветник в
звеното по чл.29а от ЗМСМА и/или се изпраща по електронен път до края на деня, в който
е обявено провеждането на неприсъственото заседание на комисията.
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(5) Всички постъпили формуляри се изпращат на Председателя на съответната
постоянна комисия, който в срок до два дни преди провеждането на насроченото
неприсъствено заседание на Общинския съвет, съставя протокол – образец 4, в който
описва взетите решения на комисията, дадените становища и предложения и го представя
в звеното по чл.29а от ЗМСМА и/или го изпраща по електронен път.
(6) Протоколът по ал.5 се изпраща по електронен път и на всички общинските
съветници.
(7) За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че всеки общински съветник е
взел участие в заседанието на комисията, ако е представил формуляр по реда на ал.3, със
становище по точките в дневния ред, в указания от председателя на комисията срок.
§2. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 6, както следва:
Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общински съвет – Руен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, мандат 2019 - 2023 г., приет с решение №155, влиза в сила от
деня на публикуването му на официалната интернет страницата на Община Руен - раздел
Общински съвет.
Приложение:
1. Образец 1 – Формуляр за гласуване на неприсъствено заседание;
2. Образец 2 – Списък за поименно гласуване;
3. Образец 3 – Формуляр за становища на постоянните комисии;
4. Образец 4 – Протокол за неприсъствено заседание на постоянните комисии.
......................................................................................................................
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен
– относно: Приемане на бюджета на Община Руен за 2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 156
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2021 година и Наредба №7 за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Руен,
Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:
1.Приема бюджета на Община Руен за 2021 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 31 411 252 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 19 275 208 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 17 263 065 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 600 лв.
1.1.1.3.Финансиране (–) 368 220 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 2 379 763 лв., съгл. Приложение №11
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 12 136 044 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 496 450 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 554 900 лв.,
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 155 200 лв., в т.ч.:
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1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 895 600 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 259 600 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 534 100 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на (–) 87 528 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджета и сметки за ср-ва от ЕС в размер на (–) 212 300 лв.
съгласно Приложение № 9.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 359 800 лв. съгл. Приложение №10
1.1.2.8. Преходен остатък от 2020 година в размер на 4 335 422 лв., съгласно Приложение №11.
1.2. По разходите в размер на 31 411 252 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 19 275 208 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната
субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 1 206 170 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 10 929 874 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или
неотложни разходи в размер на 500 000 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на (-) 6 346 965 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи за 2021 г. в размер на 3 681 178 лв.,
съгласно Приложение №3, като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на
264 100 лв., съгласно Приложение №3.
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък, собствени приходи и
субсидия
по формула в размер на 1 620 539 лв., съгласно Приложение №3.
2.3. Приема разчет за разходите, финансирани от трансфери в размер на 319 482 лв., съгласно
приложение №3.
2.4. Приема разчет за разходите, финансирани със сметките за средства от Европейския съюз в
размер на 1 477 057 лв., съгласно приложение №3.
2.5. Приема разчет за разходите, които ще бъдат преведени на МТСП проект „Красива България“
в размер на (-) 161 347 лв., съгласно приложение №3.

3. Дава съгласие и възлага на кмета на Община Руен по реда на чл.89 на ЗДБРБ за 2021
г. да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева
субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване
на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, като:
3.1. Одобрява поименното разпределение на обектите за неотложен текущ ремонт, съгласно
приложение №12 .
3.2. Дава съгласие общата сума по приложение №12 в размер на 1 270 000 лв. да бъде
трансформирана от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране
на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична
мрежа.
3.3.Възлага на кмета на общината за представи в Министерство на финансите необходимите
документи свързани с разпоредбата на чл.89 от ЗДБРБ за 2021 г. и указанията на министерство на
финансите.
4.Утвърждава числеността и разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата
на функция „Образование”, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно
Приложение № 4.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос – 24 600 лв.;
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:
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5.2.1 за погребение за самотни без близки и бездомни – 500 лв.
5.2.2.за пътни разходи на хронично болни- 3000 лв.
5.3. Стипендии в размер на 18 000 лв. – като одобрява средствата от собствени приходи за
изплащане на месечна стипендия за студенти- редовна форма на обучение, сключили договор с
общината и за сключени такива през годината да се заплаща месечна стипендия в размер до 150
лв. и годишната такса за платено обучение на студенти- задочна форма на обучение да е в размер
на 500 лв. Да бъдат сключвани договори със студенти, които учат по специалностите – медицина
(в страната и чужбина), право и архитектура – за придобиване на образователноквалификационна степен „магистър”. Стипендиите да се изплащат от собствени средства.
5.4. Субсидии за:
5.4.1. читалища – 218 196 лв., съгласно Приложение № 5.1
5.4.2. спортни клубове – 62 000 лв., съгласно Приложение № 5.2
5.4.3. организации с нестопанска цел - 9 500 лв., съгласно Приложение № 5.2
5.4.4. Медицински център Руен – 37 285 лв.
5.4.5.Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.4.2.- 5.4.4.
5.5.Утвърждава целеви разход в размер на 2 000 лв. от собствени приходи за дейността на
Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Айтос.
5.6. Утвърждава целеви разход в размер на 2 000 лв. от собствени приходи за дейността на
група „Спасителни дейности” – Айтос, към сектор „Специализирани оперативни дейности” към
РД” “Пожарна безопасност и защита на населението” -Бургас.
5.7. Утвърждава целеви разход в размер до 10 000 лв. от собствени приходи за подпомагане
дейността на Районно управление Руен през 2021 г., с която да бъде придобито гориво и да се
заплащат ремонти на два броя автомобили.

6.Приема следните лимити за разходи:
6.1.СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по
трудови правоотношения.
6.2.Разходи за представителни цели в размер на 20 000 лв., разпределени:
- на кмета на общината в размер на 12000 лв.;
- на заместник кметове в размер на 4 200 лв.;
- на кметове на кметства обща сума 3 800 лв., разпределени по 100 лв. за кмет на кметство.
6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС и зам.председател на ОбС в
размер на 10 000 лв.
6.5. Одобрява следното разпределение на получените трансфери от внесени отчисления по Закона
за управление отпадъците, както следва:
6.5.1. Възстановените през 2021 г. отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на 367 677 лв.
внесени от общината през периода от 01.01.2020 г. до 31.10.2020 г., да се разпределят:
- 347 677 лв. - за дофинансиране на дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ от план-сметката
за 2021 г.;
- 20 000 лв. - за доплащане на камион през 2021 г.
6.5.2. Възстановените през 2021 г. отчисления по чл.64 от ЗУО внесени от общината за
предходни години в размер на 198 640 лв., да се разпределят:
- 168 040 лв. - за заплащане на багер през 2021 г.;
- 30 000 лв. - за заплащане на камион през 2021 г.;
6.6. Одобрява разходи за представително и работно облекло на персонала в държавни и местни
дейности, както следва:
-

на педагогическия персонал в размер не по-малък от 430 лв. за една щатна бройка;
на непедагогически персонал в размер до 350 лв. за една щатна бройка;
на държавните служители - в размери съгласно Наредбата за служебното положение на държавния
служител;
на персонала по трудови правоотношения - съгласно Наредбата за работно облекло в размер до 350
лв. за една щатна бройка;
на председателя на Общинския съвет в размер до 350 лв.

6

7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, от
местоживеене да месторабота и обратно, когато те се намират в различни населени места-за
лица със специалност и квалификация изискваща се за съответната длъжност, съгласно
приложение №6, съгласно чл.37 от ПМС №408/2020 г.
Пътните разходи и разходите за наеми за длъжностите по приложение №6 да бъдат, както следва:
- в размер до 100 % за педагогическия персонал във функция “Образование” за транспортни
разходи или разходи за наеми;
- в размер на 80 % за транспортни разходи на длъжностите от останалите държавни и
местни дейности в общината.
Упълномощава кмета на Общината и директорите на училищата на делегиран бюджет да
утвърдят поименните списъци на лицата по т.7.

8. Във връзка с чл.39г. ал.4 от Наредба №2 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Руен, Общински съвет Руен
приема да не се събират „Такси за гробни места” през 2021 г.
9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз
в размери, съгласно Приложения от № 7.1 до № 7.8.
10. Определя второстепенните разпоредители по бюджета на Община Руен за 2021 г.,
съгласно Приложение №8.
11. Утвърждава разпределението на трансферите по бюджета на Община Руен за 2021 г.
съгласно Приложение №9.
12.Одобрява разпределението на временните заеми от бюджета на община Руен, които
ще се използват при изпълнение на проектите през 2021 г. съгласно Приложение №10.
13.Одобрява разпределението на преходния остатък от 2020 г. съгласно Приложение
№11.
14. Одобрява разпределението на разходите за текущ ремонт през 2021 г. съгласно
Приложение №13.
15.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за
2021г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. и 2023 г. по приходите, помощите,
даренията,бюджетните взаимоотношения и финансирането съгласно приложение №14.
16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 година в размер на 15 %.
17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2021 година в размер на 50 %.
18. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2021 година, в размер на 300 000 лв. /Триста хиляди лева/.
19. Определя размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат
платени през 2021 година, в размер на 0 лв. /Нула лева/.
20. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
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20.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
20.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или
от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
20.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи по т. 1.2.3. от настоящето решение.

21. Възлага на кмета:
21.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
21.2. Да утвърди разпределението на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
21.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
21.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
21.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните
записки към тях.
21.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.
21.7. Да разработи предложение за показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ на кметствата и
населените места с кметски наместници за 2021 г. и да ги внесе за утвърждаване от Общински
съвет, както следва:
- за разходи за осъществяване на функциите на органи на изпълнителната власт на територията на
кметството и населеното място с кметски наместник;
- за разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата и населените места с
кметски наместник, които се финансират с определен % от приходите от продажба или отдаване
под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете и кметските наместници по ЗОС.

22. Упълномощава кмета:
22.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
22.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021
година.
22.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
22.4. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на
чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
22.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им за решение на
общинския съвет.
22.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други
донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
22.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за
съфинансиране на общински програми и проекти.

23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета на Община
Руен за 2021 г. проведено на 15.02.2021 г., съгласно Приложение №15.
Приложения:
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1. Приложение №1 - Предложение за размера на приходите по бюджета на Община Руен за

2021 г.
2. Приложение №2 - Предложение за разходите по бюджета на Община Руен за 2021 г. по

функции и дейности.
3. Приложение №3 - Предложение за поименното разпределение на разходите за основен

ремонт, придобиване на ДМА и ДНА по източници на финансиране за 2021 г.
4. Приложение №4 Предложение за числеността на персонала и средствата за заплати на персонала
при държавни и местни дейности за 2021 г.
5. Приложение №5.1 - Разпределение на субсидията на читалищата за 2021 г.
6. Приложение №5.2 Предложение на субсидията за организациите с нестопанска цел по бюджета на
Община Руен за 2021 г.
7. Приложение №6 - Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи в

Община Руен за 2021 г.
8. Приложение № 7.1- Разчет за проект "Патронажни грижи чрез предоставяне на здравно- социални
услуги в Община Руен", оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." по
процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания - Компонент 4"
№BG05M9OP001-2.103-0032 за 2021 г.
9. Приложение № 7.2 – Разчет за проект "Патронажни грижи чрез предоставяне на здравно- социални
услуги в Община Руен", оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." по
процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания - Компонент 3"
№BG05M9OP001-2.101-0032 за 2021 г.
10. Приложение № 7.3 – Разчет за проект "Подкрепа за успех" по Оперативна програма "Наука
и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. в 20 училища за 2021 г.
11. Приложение № 7.4 – Разчет за проект "Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен
растеж" 2014-2020 г. в 7 детски градини за 2021 г.
12. Приложение № 7.5 – Разчет за проект BG05M2OP001-2.012 "Образование за утрешния ден" по
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." за 2021 г.
13. Приложение № 7.6 – Разчет за проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови
отпадъци на община Руен“ по Административен договор №Д-34-3 от
04.03.2020г. с
регистрационен номер BG16M1OP002-2.010-0011-С01, за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” за 2021 г.
14. Приложение №7.7 – Разчет за проект "Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата
Билка, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Рини рид, Соколец, Струя, Ясеново,
Скалак и Преображенци в Община Руен" по Програмата за развитие на селските райони за 2021 г.
15. Приложение №7.7 – Разчет за проект "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 ДФ "Земеделие" Програма за развитие на селските
райони за 2021 г.
16. Приложение №8–Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Руен за 2021 г.
17. Приложение №9 – Справка за разпределението за трансферите по бюджета на Община Руен за
2021 г.
18. Приложение №10– Предложение за временните заеми от бюджета на Община Руен за
мостово
финансиране при изпълнение на проекти през 2020 г., които ще бъдат предоставени по сметките за
средства от Европейския съюз и на други международни програми и договори за 2021 г..
19. Приложение №11 – Предложение за разпределението на преходния остатък от 2020 г. в
бюджета за 2021 г. на Община Руен.
20. Приложение №12 – Предложение за обектите, за които ще се прилага чл.89 от ЗДБРБ за
2021
г. и са планирани по § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” по
бюджета на
Община Руен за 2021 г.
21. Приложение №13 – Предложение за разпределение на разходите за текущ ремонт през
2021г.
22. Приложение №14 - Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Руен.
23. Приложение №15 - Протокол от публичното обсъждане на бюджета на Община Руен за
2021
г., проведено на 15.02.2021 г.

След предложените и приети изменения и допълнения Приложения №3, №4, №5.2
и №12 придобиват следния вид:
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Приложение №3

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на разходите за основен ремонт, придобиване на ДМА и НДА
в Община Руен за 2021 г. по източници на финансиране

№
по
ред

Наименование

1

2

в т.ч.
Преходен
остатък,
собствени
Трансфери
Годишна
приходи и
Сметки за
Целева
и
задача за субсидия за субсидия
средства от
отчислен
2021 г.
капиталови
по
Европейск
ия по
разходи
формула
ия съюз
ЗУО
/за
образованието/
3

4

5

9

І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
§5200 Придобиване на ДМА

Функция "Отбрана и сигурност"
Укрепване на свлачище на общински път BGS 2180 за с.Заимчево в
регулационните граници на с.Снежа рег.№ BGS 18.67725-01- ПМС №96 от
1. 25.04.2019 г.

25 369

25 369

Закупуване на преносими компютри (лаптоп) за приемни стаи на районни
полицейски инспектори и детски педагогически стаи към Районно управление 2. Руен на МВР - 2 броя

3 200

3 200

Закупуване на компютърна конфигурация за приемни стаи на районни
полицейски инспектори и детски педагогически стаи към Районно управление 3. Руен на МВР - 6 броя

6 000

6 000
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Функция "Образование"
Пристройка и надстройка с един етаж на ДГ в УПИ II-311, кв.27 с.Руен - обща
стойност 740 000 лв., като 600 000 лв. ще се отпуснат от централния бюджет през
1. годината
Пристройка към съществуващо детско заведение, находящо се в у.п.и. XII-329,
2. квартал 38 по плана на с.Люляково, община Руен

140 000

140 000

227 200

227 200

14 040

14 040

1 320

1 320

5. Закупуване на преносими компютри за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 30 броя

24 660

24 660

6. Закупуване на интерактивен дисплей за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 1 брой

12 380

12 380

7. Закупуване на климатици за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 3 броя

6 000

6 000

8. Доставка на пейка - книга за СУ "Елин Пелин" с.Руен - 8 броя

12 000

12 000

1 080

1 080

10. Закупуване на преносим компютър (лаптоп) за СУ "Отец Паисий" с.Люляково -9 бр.

9 004

9 004

11. Закупуване на принтер за СУ "Отец Паисий" с.Люляково -1 брой

1 000

1 000

12. Закупуване на лаптоп за ОУ "Реджеб Кюпчю" с.Сини рид - 3 броя

3 500

3 500

13. Закупуване на компютър за СУ "Димитър Полянов"с.Трънак - 1 брой

1 500

1 500

14. Закупуване на лаптоп за СУ "Димитър Полянов"с.Трънак - 4 бр.

4 000

4 000

15. Закупуване на климатик за СУ "Димитър Полянов"с.Трънак-1 брой

1 800

1 800

16. Закупуване на проектори за СУ "Димитър Полянов"с.Трънак-2 бр.

2 000

2 000

17. Изграждане на помещение за класни стаи в СУ "Димитър Полянов" с.Трънак

15 000

15 000

18. Закупуване на лаптоп за ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Просеник - 5 броя

5 000

5 000

19. Закупуване на лаптоп за ОУ "Димчо Дебелянов" с.Снягово - 4 броя

4 000

4 000

20. Закупуване на лаптоп за ОУ "Реджеб Кюпчю" с.Топчийско - 3 бр.

3 500

3 500

60 000

60 000

3. Доставка на стереоскопичен дисплей за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 1 брой
4. Закупуване на камера за свързване за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 1 брой

9. Доставка на универсален шкаф за зареждане на лаптопи в СУ "Елин Пелин" с.Руен - 1 бр.

21. Изграждане на сграда за занимания по интереси в ОУ "Реджеб Кюпчю" с.Топчийско
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22. Закупуване на компютър за ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Добра поляна - 1 брой

1 000

1 000

23. Закупуване на лаптоп за ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Добра поляна - 1 брой

1 500

1 500

24. Закупуване на компютър за ОУ "Йордан Йовков" с.Скалак -1 брой

1 000

1 000

25. Закупуване на лаптоп за ОУ "Йордан Йовков" с.Скалак - 1 брой

1 500

1 500

26. Закупуване на компютър за ОУ "Иван Вазов" с.Струя - 2 броя

2 200

2 200

27. Закупуване на лаптоп за ОУ "Климент Охридски" с.Дъскотна - 1 брой

1 000

1 000

28. Закупуване на лаптоп за НУ "Д-рпетър Берон" с.Ябълчево - 6 броя

7 784

7 784

29. Закупуване на лаптоп за ОУ "Н.Й.Вапцаров" с.Планиница - 2 броя

1 578

1 578

Всичко за държавни дейности:

601 115

0

601 115

0

0

ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.
2.
3.

4.

1.
2.

§ 51-00 Основен ремонт
Функция "Общи държавни служби"
Основен ремонт на покрив на кметство с.Зайчар
Основен ремонт на сграда кметство с.Листец
Основен ремонт на покрив на кметство с.Каменяк
Обществено обслужваща сграда - кметство в у.п.и. I-116, кв.11 по плана на с.Добра
поляна, община Руен, област Бургас- въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, по мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените
места" на проект "Красива България" на МТСП- 281 337 лв, от които от МТСП
проект "Красива България" - 119 990 лв. и съфинансиране от бюджета на Община
Руен - 161 347 лв.
Функция "Образование"
Преустройство на складово помещение в кухня в сграда Детска градина
с.Тойчийско
Осн.ремонт на втори етаж от сграда Детска градина с.Ръжица

3. Основен ремонт на покрива на училище с.Снежа за полудневна група с.Снежа

14 195
25 482
8 979

14 195
25 482
8 979

161 347

161 347

37 800
21 783

37 800
21 783

37 560

37 560
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Основен ремонт на покрива на училище с.Мрежичко за полудневна група
4. с.Мрежичко
Функция "Здравеопазване"
Съоръжение за достъпна среда на хора с увреждания в сграда здравна служба с
1. Люляково
Функция "Жил.строителство, БКС и опазв. на околната среда"
1. Основен ремонт на общинска сграда в с.Ръжица
2. Реконструкция на детска площадка с.Речица

80 000

80 000

7 420
0

7 420

36 280
15 000

36 280
15 000

1 050

1 050

1 050

1 050

1 050

1 050

1 050

1 050

14 400

14 400

Функция "Почивно дело, култура, спорт, религиозни дейности"
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и. IX, квартал 01
1. по плана на с.Сини рид, общ.Руен, обл.Бургас
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и. I, квартал 24 по
2. плана на с.Планиница, общ.Руен, обл.Бургас

Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и. IV, квартал 41
3. по плана на с.Трънак, общ.Руен, обл.Бургас

Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и. V, квартал 49
4. по плана на с.Люляково, общ.Руен, обл.Бургас

Функция "Икономически дейности"

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Допълнителни мерки за обезопасяване на движението и подобряване на пътнотранспортната обстановка в границите на урбанизираната територия на
с.Просеник, на път III-2085 "(Дъскотна-Айтос) - Руен - Преображенци - Просеник Горица (Дюлино- Оризаре)
§52-00 Придобиване на ДМА
Функция "Общи държавни служби"
Надстройка на съществуваща административна сграда, находяща се в у.п.и. II-324,
квартал 13 по плана на с.Руен, община Руен
Закупуване на компютърни системи
Закупуване на лаптоп - 2 броя
Закупуване на климатик - 1 брой
Закупуване на NAS устройство за съхраняване и архивиране на база данни

98 000
10 000
3 600
1 500
2 500

98 000
10 000
3 600
1 500
2 500
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6. Изграждане на помощна сграда към кметство с.Просеник

Функция "Отбрана и сигурност"
Аварийно укрепване на пешеходен достъп, чрез изграждане на подпорна стена, в
1. двора на училището в с.Рожден
Функция "Образование"
1. Доставка на оборудване и обзавеждане за детски градини
2. Доставка на комбинирани детски съоръжения
Функция "Жил.строителство, БКС и опазв. на околната среда"
1. Закупуване на багер
2. Закупуване на камион
3. Закупуване на кофа за багер - 2 броя

19 000

19 000

9 020
5 000
5 000

9 020
5 000
4 100

900

168 480
50 000
4 000

168 480
50 000
4 000

Направа на отводнителни канали за дъждовни води по населени места -закупуване
4. на тръби

35 900

35 900

5. Разширение на улично осветление по населени места

10 000

10 000

6. Направа на навес в с. Добра поляна

25 550

25 550

7. Направа на навес в с.Руен

18 080

18 080

8. Направа на навес в с.Вресово

13 880

13 880

9. Направа на навес в с.Люляково

25 900

25 900

10. Направа на навес в с.Планиница

23 950

23 950

11. Направа на навес в с.Каравельово

12 500

12 500

12. Направа на навес в с.Речица

17 000

17 000

13. Направа на навес в с.Ръжица

24 000

24 000

14. Направа на навес в с.Рупча

17 000

17 000

15. Направа на автозаслон в с.Люляково

Функция "Почивно дело, култура, спорт, религиозни дейности"
1. Изграждане на мини футболно игрище в с.Припек - ПМС №348/18.12.2019 г.

3 500

3 500

102 000

102 000
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2. Изграждане на мини футболно игрище в с.Мрежичко -ПМС №348/18.12.2019 г.

102 000

102 000

190 080

93 078

50 000

50 000

1. Отчуждаване на недвижими имоти - земя за улици по населени места

12 000

12 000

55-00 Капиталови трансфери
Съоръжение за достъпна среда на хора с увреждания в сграда Медицински център
1. с.Руен
Система за дигитализация на конвенционален рентгенов апарат в Медицински
2. център с.Руен

13 020

13 020

40 000

40 000

§53-00 Придобиване на НДА
Функция "Общи държавни служби"
1. Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Руен
2. Проектни и проучвателни работи (ППР)

97 002

§ 54-00 Придобиване на земя

Всичко за местни дейности

1 576 906

264 100

993 324

319 482

0

III. ДОФИНАНСИРАНЕ

§ 51-00 Основен ремонт
Функция "Образование"
1. Основен ремонт на покрив стара част на сграда основно училище с.Зайчар

Всичко за дофинансиране
ОБЩО ЗА ДЪРЖАВНИ, МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ

26 100

26 100

26 100

0

26 100

0

0

2 204 121

264 100

1 620 539

319 482

0

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
§ 51-00 Основен ремонт
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Функция "Общи държавни служби"
Основен ремонт на общински сгради по проект "Реконструкция и ремонт на
общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Дъскотна, Планиница, Разбойна,
Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново,Скалак и Преображенци на
1. Община Руен - строително монтажни работи - стойност без ДДС

694 536

694 536

Функция "Жил.строителство, БКС и опазв. на околната среда"
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 № BG06RDNO001-7.0010120-C01 подписан с ДФ "Земеделие" - строително-монтажни работи - стойност
1. без ДДС

625 000

625 000

Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Руен по
административен договор №Д-34-3 от 04.03.2020 г. с регистрационен номер
2. BG16М1OР002-2.010-0011-C01 подписан с ОП "Околна среда 2014-2020 г."

11 064

11 064

146 457
1 477 057

0

0

0

146 457
1 477 057

3 681 178

264 100

1 620 539

319 482

1 477 057

§52-00 Придобиване на ДМА
Функция "Общи държавни служби"
Доставка на климатично оборудване по проект "Реконструкция и ремонт на
общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна,
Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак
1. и Преображенци на Община Руен" - стойност без ДДС
ОБЩО ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:

Забележка: Разходите за обект "Обществено обслужваща сграда - кметство в у.п.и. I-116, кв.11 по плана на с.Добра поляна, община Руен, област Бургасвъвеждане на мерки за енергийна ефективност, по мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места" на проект "Красива България" в
размер на 161 347 лв. не са планирани на § 51-00 Основен ремонт и
са планирани по § 61-02 Трансфери м/у бюджетни сметки - предоставин
трансфери (-)
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Приложение № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПЛАТИ
НА ПЕРСОНАЛА ПРИ ДЪРЖАВНИ, МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ ЗА 2021 г.
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Функция, дейност

(лева)
Числен Средства
ост на за работна
персон заплата- януар февруар март
и
и
ала
общо

В т. ч. разходи за заплати по месеци през 2021 г.
април

май

юни

юли

август

септе
мври

октом ноемв декем
ври
ри
ври

Общинска администрация -

заплати на кметове и кметски
наместници

39 бр.

656 016 54 668 54 668 54 668 54 668 54 668 54 668 54 668 54 668 54 668 54 668 54 668 54 668

Общинска администрация

60 бр.

1 051 920 87 660 87 660 87 660 87 660 87 660 87 660 87 660 87 660 87 660 87 660 87 660 87 660

Отбранително-мобилизационна
подготовка

7 бр.

72 336

6 028

6 028

6 028

6 028

6 028

6 028

6 028

6 028

6 028

6 028

6 028

6 028

Детски градини

133 бр.

Други дейности по образованието
(към детските градини)

0,5 бр.

Здравеопазване

12 бр.

198 000 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500

Социални услуги в домашна среда асистенска подкрепа

21 бр.

195 600 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300

Личен асистент - администра- тивен
персонал за подпомагане на
дейността на асистентите от
Механизма лична помощ

2 бр.

2 149 100 169 700 169 700 169 700 196 800 169 700 169 700 169 700 190 300 169 700 219 700 169 700 184 700
6 600

29 520

550

2 460

550

2 460

550

2 460

550

2 460

550

2 460

550

2 460

550

2 460

550

2 460

550

2 460

550

2 460

550

2 460

550

2 460

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция, дейност

Водоснабдяване и канализация
Озеленяване

Числен Средства
ост на за работна
персон заплата- януар февруар март
и
и
ала
общо
4 бр.
25 бр.

47 880

3 990

3 990

3 990

В т. ч. разходи за заплати по месеци през 2021 г.
април
3 990

май

юни

юли

3 990

3 990

3 990

август

септе
мври

3 990

3 990

октом ноемв декем
ври
ри
ври
3 990

3 990

3 990

241 200 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100

Спортни бази за спорт за всички

3 бр.

33 180

2 765

2 765

2 765

2 765

2 765

2 765

2 765

2 765

2 765

2 765

2 765

2 765

Др. дейности по икономиката

7 бр.

99 960

8 330

8 330

8 330

8 330

8 330

8 330

8 330

8 330

8 330

8 330

8 330

8 330

ДОФИНАНСИРАНЕ
Функция, дейност

Числен Средства
ост на за работна
персон заплата- януар февруар
март
ала
общо
и
и

В т. ч. разходи за заплати по месеци през 2021 г.
април

май

юни

юли

август

септе
мври

октом ноемв декем
ври
ри
ври

Общинска админинстрация

29 бр.

ПМС- №66 от 1996 г.

5,5 бр.

54 900

4 575

4 575

4 575

4 575

4 575

4 575

4 575

4 575

4 575

4 575

4 575

4 575

4 бр.

77 280

6 000

6 000

6 000

7 000

6 000

6 000

6 000

6 800

6 000

8 880

6 000

6 600

2 бр.

26 760

2 230

2 230

2 230

2 230

2 230

2 230

2 230

2 230

2 230

2 230

2 230

2 230

Детски градини
Център за обществена подкрепа

439 200 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600
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Приложение № 5.2

Разпределение на субсидиите за организациите с нестопанска цел по
бюджета на Община Руен за 2021 г.

№

НАИМЕНОВАНИЕ

СУМА

І. Местна дейност "Спортни бази за спорт за всички"
1 . Сдружение с нестопанска цел “Спортен клуб по борба Руен”
2 . Сдружение с нестопанска цел “Футболен клуб Балкан с.Планиница 1980"
3 . Сдружение с нестопанска цел “Футболен клуб Бяла река 1” с.Зайчар

25 000
8 000
8 000

Сдружение с нестопанска цел “Футболен клуб-Просеник 2019 г."
4 . с.Просеник

4 000

Сдружение с нестопанска цел “Футболна школа Руен Юнайтед 2019 г.”
5 . с.Руен

4 000

6 . Сдружение с нестопанска цел “Футболен клуб Сокол - 2008” с.Ябълчево

4 000

7 . Резерв за субсидии

9 000
Общо за дейност:

62 000

Общо за дейност:

1 500
4 000
4 000
9 500

ІІ. Местна дейност "Др.дейности по икономиката"
1. Териториална съюзна организация на слепите гр.Айтос
2. Общински синдикален съвет на КНСБ - Руен
3. Общински синдикален съвет на "Подкрепа" Руен
Всичко субсидиди за организация с нестопанска цел

71 500

Приложение №12

СПРАВКА
за обектите, за които ще се прилага чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г.
и са планирани по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"
по бюджета на Община Руен за 2021 г.
Изтночник на
финансиране

№

Наименование

Обща сума

Целелеви трансфер за
неотложни текущи
ремонти - от
транформирана целева
субсидия за капиталови
разходи 2021 г. съгласно
чл.89 от ЗДБРБ за 2021г.

Функция "Жил.строителство, БКС и опазв. на
околната среда"
Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа"
1.
2.

Текущ ремонт на улици по населени места чрез
бетониране
Текущ ремонт на улици по населени места чрез
асфалтиране
Общо за дейност:

200 000

200 000

550 000

550 000

750 000

750 000

Функция "Икономически дейности"
Дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт
и изграждане на пътищата"
1.

Тек.ремонт на път BGS 2182 /III -208, Комунари -Билка/ Струя

30 000

30 000

2.

Тек.ремонт на път BGS 2200/III -208, Билка - Дъскотна/разклон Вишна - с.Вишна

40 000

40 000

3.

Тек.ремонт на път BGS 1184 /III-208, Билка-Дъскотна/Трънак-Соколец-Каравельово, в участък -СоколецКаравельово

20 000

20 000

4.

Тек.ремонт на път BGS 2180 /III -208, Билка-Дъскотна/ в участък Снежа-Заимчево

30 000

30 000

5.

Стабилизиране на банкети по път BGS 2181 /BGS 2180,
Ясеново - Снежа/ -от разклон Ясеново - с.Речица

30 000

30 000

6.

Тек.ремонт на път BGS 1186 /III -208/, Дъскотна Планиница-Рупча-Люляково, в участък с.Планиница с.Рупча

85 000

85 000

7.

Тек.ремонт на път BGS 2185 /BGS 1186 ПланиницаРупча/ - в участък разклон Листец - с.Листец

15 000

15 000
20

8.
9.

Тек.ремонт на път BGS 2180 /III -208, Билка-Дъскотна/ в участък разклон Дъскотна - с.Снежа
Стабилизиране на банкети по път BGS 2196 /BGS 1195
Просеник - Сини рид /- Рожден

Тек.ремонт на път BGS 3199 /BGS 1195 Припек10. Мрежичко/ - Топчийско /BGS 1192/
Тек.ремонт на път BGS 1188 /III -2085/ Руен-Добра
поляна- Каменяк, в участък разклон с.Добра поляна 11. с.Каменяк
Общо за дейност:
ОБЩО:

50 000

50 000

80 000

80 000

100 000

100 000

40 000

40 000

520 000

520 000

1 270 000

1 270 000

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

ПО ТОЧКА ПЕТА: – РАЗНИ

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :

(п)
/ Ешереф К. Ешереф /
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