
 
 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 № 21 
 

от заседание, проведено на 29.04.2021 година 

 
ДНЕВЕН  РЕД : 

 
1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 
 
2. Избор на председател на общински съвет. 

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

Приемане на Програма на община Руен за намаляване на риска от бедствия за 
период 2021-2025 г. 
 

4. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 
на територията на община Руен. 

 
5. Докладна записка от Ахмед Ахмед – председател на комисията по образование, 

култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания към ОбС-Руен  – 
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. на община 
Руен.  
 

6. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Актуализация на капиталовата програма и бюджета на Община Руен за 2021 г. 

 
7. Разни. 

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

…………………………........………………………………………… 
 

 
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 
 
На основание чл.32, ал.1 от ЗМСМА общинските съветници задължително полагат 

клетва.  
Новоизбрания общински съветник  Хасан Алиш Камбер положи клетва и се подписа 

върху клетвения лист, след което получи своето удостоверение за избран общински 
съветник от представител на ОИК-Руен.  

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



 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА: Избор на председател на общински съвет. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 157 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Руен, 
Р Е Ш И: 

 
Избира Хасан Абдурахим Хасан за председател на Общински съвет – Руен.  

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

 
 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Приемане на Програма на община Руен за намаляване на риска от бедствия 
за период 2021-2025 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 158 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 65б, ал. 1 от Закона за 

защита при бедствия, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 
Приема Програма на община Руен за намаляване на риска от бедствия за периода 

2021 – 2025 г. 
 

Приложение: Програма на община Руен за намаляване на риска от бедствия за 
периода 2021 – 2025 г. 

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

 
 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община 
Руен – относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Руен. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 159 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ, §10, т. 3 

от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
ЗЗЖ (Закон за защита на животните) ДВ бр. 34 от 2016 година, Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И: 

 
Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Руен, област Бургас.  
 

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



 
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Ахмед Ахмед – председател на комисията 

по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания 
към ОбС-Руен  – относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 
2021 г. на община Руен. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 160 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника 

за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД), Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 
Приема Общинска програма за закрила на детето в община Руен за 2021 година. 
 

Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2021 год. на община 
Руен. 

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

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Актуализация на капиталовата програма и бюджета на Община Руен за 
2021 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 161 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3  от Закона за публичните 
финанси, чл.37, ал.2 и ал.3 от 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 бюджета на Община Руен, Общински съвет – Руен  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Да се актуализира капиталовата програма на Община Руен за 2021 г., както следва: 

 

Наименование на обекта 

 
 

План за 2021 г. 

В т.ч. по източници на финансиране 

 
Целева субсидия 

за капиталови 
разходи 

Преходен остатък, 
собствени приходи 

и субсидия по 
формула /за 
училищата/ 

Сметки за 
средства от 

Европейския 
съюз            

било става било става било става бил
о 

става 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

§ 55-00 Капиталови 
трансфери 

        

Функция "Здравеопазване"         

Система за дигитализация на 
конвенционален рентгенов 
апарат за Медицински център 
Руен 40 000 35 976   

40 
000 

35 
976   

Общо: 40 000 35 976   40 000 35 976   
 

 



 

 

 

2. Да се актуализира бюджета на Община Руен за 2021 г., както следва: 
 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  - РАЗХОДИ                                                                                                                      
                                                    
 

Местна дейност „Общинска администрация”                                               Било              Става  
- да се увеличи § 10-98 „Др. разходи неклас. по другите параграфи 

и подпараграфи ” с 300 лв.                               -                 300 лв. 
 
 

Местна дейност „Др.дейности по здравеопазването”                                    Било              Става    
-да се намали § 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови 

предприятия“ с 4 024 лв.                 53 020 лв.      48 996 лв. 
 
 
 
 
 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи 
- да се увеличи § 00-98 Резерв за непредв.и неотл. р-ди с  3 724 лв.         500 000 лв.       503 724 лв. 

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

 
 

ПО ТОЧКА СЕДМА: – РАЗНИ  
 
 

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

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

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п ) 

                                                                       / Хасан А. Хасан / 

 
 

     


