
 
 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 № 23 
 

от извънредно заседание, проведено на 03.06.2021 година 

 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 
 

1. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Издаване 
на запис на заповед от община Руен в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 
авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.008-0042-C01 от 19.11.2019 г. по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” 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, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на 
община Руен”, сключен между Община Руен и ДФ „Земеделие”.  

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

на запис на заповед от община Руен в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС 
върху авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.008-0042-C01 от 19.11.2019 г. 
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” 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, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на 
община Руен”, сключен между Община Руен и ДФ „Земеделие”. 

 

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

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



ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Издаване на запис на заповед от община Руен в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.008-0042-C01 от 
19.11.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” 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, Сини рид, Соколец, Струя, 
Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен”, сключен между Община Руен и 
ДФ „Земеделие”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 181 

 
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0042-С02 от 
25.05.2021г. към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №BG06RDNP001-7.008-0042-С01 от 19.11.2019г.   по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ 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, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, 
Скалак и Преображенци на община Руен”, сключен между Община Руен и ДФ 
„Земеделие”,  седалище и адрес на управление гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” 136, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,  идентификационен номер по ДДС №BG121100421, 
представляван от Васил Грудев, в качеството си на Изпълнителен директор, Общински 
съвет – Руен 

Р Е Ш И: 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Руен да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  
375 359,61 лв. (триста седемдесет и пет хиляди триста петдесет и девет лева и шестдесет 
и една  стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.008-0042-
С01 от 19.11.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ 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, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен”, 
сключен между Община Руен и ДФ „Земеделие”. 

 
2. Възлага на кмета на община Руен да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-7.008-0042-С01 от 
19.11.2019г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

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

 
 
 



ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Издаване на запис на заповед от община Руен в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.008-0042-
C01 от 19.11.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” 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, Сини рид, Соколец, Струя, 
Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен”, сключен между Община Руен и 
ДФ „Земеделие”. 

Р Е Ш Е Н И Е № 182 
 
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0042-С02 от 
25.05.2021г. към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG06RDNP001-7.008-0042-С01 от 19.11.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ 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, Сини рид, Соколец, Струя, 
Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен”, сключен между Община Руен и ДФ 
„Земеделие”,  седалище и адрес на управление гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” 136, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,  идентификационен номер по ДДС №BG121100421, 
представляван от Васил Грудев, в качеството си на Изпълнителен директор, Общински 
съвет – Руен 

Р Е Ш И: 
 
1.  Упълномощава  кмета  на  община Руен да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  
75 071,92 лв. (седемдесет и пет хиляди седемдесет и един лева и деветдесет и две 
стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС на авансово плащане по 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-
0042-С01 от 19.11.2019г.  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 07 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 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, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на 
община Руен”, сключен между Община Руен и ДФ „Земеделие”.  

 
2. Възлага на кмета на община Руен да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС по авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0042-С01 
от 19.11.2019г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 
 

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

 
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п ) 

                                                                                           / Хасан А. Хасан /  


