
 
 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 № 24 
 

от заседание, проведено на 24.06.2021 година 
 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 

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

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

2. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Отдаване 
под наем на недвижими имоти – общинска собственост. 
 

3. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Утвърждаване на оценки за продажба на недвижими имоти – частна общинска 
собственост. 

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

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост и утвърждаване на 
оценките им за продажба чрез явен публичен търг.  

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

Продажба на стояща дървесина на корен чрез провеждане на техническа сеч на 
широколистна дървесина от рода „Тополови, Трънлива Акация и Полски ясен”. 
 

6. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Отчет за 
касовото изпълнение на бюджета на община Руен и сметките за средства от 
Европейския съюз за 2020 г.   

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

Приемане на годишния финансов отчет на Община Руен за 2020 г., Одитен доклад за 
извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2020 г.   
 

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

9. Докладна записка от Хасан Хасан – председател на ОбС-Руен – относно: 
Определяне представител на общинския съвет за член на Областния съвет за 
развитие на област Бургас. 

 



10. Докладна записка от Хасан Хасан – председател на ОбС-Руен – относно: 
Определяне представител на Общински съвет-Руен в Областния съвет за 
намаляване на риска от бедствия. 

 
11. Докладна записка от Хасан Хасан – председател на ОбС-Руен – относно: 

Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание  на 
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 
 

12. Докладна записка от Хасан Хасан – председател на ОбС-Руен – относно: 
Определяне представител на Общинския съвет  за участие в Общото събрание на 
Сдружение  „Толерантност”. 

 
13. Разни. 
 

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

 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Промяна и допълнение на Годишна програма за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Руен за 2021 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 183 

 
На основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА и  чл. 8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет – 

Руен 
Р Е Ш И: 

 
І. Общински съвет Руен променя и допълва Годишна програма за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен за 2021 година, 
както следва:  
 

1. Отдаване под наем на имоти от ОПФ – частна общинска собственост за срок до 10/десет/ 
стопански години чрез публичен търг с явно наддаване: 
 

Населено място Идентификатор на 
имота/ 

КАДАСТРАЛЕН № 

Площ /дка/ НТП Категория Местност 

      

Люляково  44690.35.77 10,304 Нива 5 Стопански двор  

 44690.16.36 7,215 Изоставена 
нива 

5 Стопански двор  

 44690.71.1 105,147 Изоставена 
нива 

4 Корията  

 44690.71.4 108,075 Изоставена 
нива 

4 Корията  

 44690.35.62 17,207 Изоставена 
нива 

5 Стопански двор 

 44690.57.24 31,830 Нива 7 Меше тарла  

 44690.57.46 34,664 Изоставена 
нива 

7 Меше тарла  

Трънак  73287.210.34 1,396 За друг вид 
застрояване 

3 Кейк тепе  



Сини рид 80296.12.97 5,000 от 13, 
526 

Изоставена 
нива 

9 ----------- 

 80296.14.71 3,875 Нива 9 Демир алан 

 80296.14.202 1,355 Нива 3 Демир алан  

Припек  46930.10.154 15,281 Нива 5 Мандра бурун 

 46930.10.81 16,131 Нива 5 Мандра бурун  

Добра поляна  21333.2.7 3,608 Нива 6 Хармана  

 21333.2.8 2,229 Нива 6 Хармана  

 21333.21.2 1,793 За друг вид 
застрояване 

6 Корията  

 21333.21.3 0,740 За друг вид 
застрояване 

6 Корията  

 21333.21.4 0,588 За друг вид 
застрояване 

6 Корията  

Подгорец  15967.7.26 1,281 Нива 5 Бюйюк йол 

 15967.14.18 10,508 Нива 5 Екисче  

 15967.11.1 11,222 Нива 5  Екисче  

 15967.26.17 3,675 Нива 6 Ешек тарла  

 15967.29.46 0,933 Нива 6 Дарълък  

 15967.13.17 5,814 Нива 5 Екисче  

 15967.7.29 2,017 Нива 5 Бюйюк йол  

Рудина  63166.14.57 3,930 Нива 6 Казълджъклъ 

 63166.14.58 3,852 Нива 6 Казълджъклъ 

 63166.14.41 5,005 Изоставена 
нива 

6 Казълджъклъ 

 63166.14.42 9,916 Изоставена 
нива 

6 Казълджъклъ 

 63166.14.44 7,697 Изоставена 
нива 

6 Казълджъклъ 

 63166.15.125 3,999 Изоставена 
нива 

7 Казълджъклъ 

 63166.10.56 3,000 Нива 6 Таш пънар  

 63166.15.98 1,896 Изоставена 
нива 

7 Кирезлик  

 63166.15.97 1,860 Изоставена 
нива 

7 Кирезлик  

 63166.11.78 4,973 Изоставена 
нива 

7 Топ кору  

 63166.11.93 6,250 Изоставена 
нива 

6 Топ кору  

 63166.15.96 1,760 Изоставена 
нива 

7 Кирезлик  

 63166.15.78 1,848 Изоставена 
нива 

7 Кирезлик  

 63166.11.77 8,524 Изоставена 
нива 

6 Топ кору 

 63166.14.46 4,448 Изоставена 
нива 

6 Казълджъклъ 



 63166.14.56 4,769 Нива 6 Казълджъклъ 

 63166.14.73 3,1997 Нива 6 Казълджъклъ 

 63166.10.55 2,871 Нива 6 Таш пънар  

 63166.10.53 3,668 Нива 6 Таш пънар  

 63166.10.31 3,366 Нива 6 Таш пънар  

 63166.15.14 1,366 Нива 6 Кирезлик  

 63166.15.113 4,445 Нива 6 Кирезлик  

 63166.10.54 3,385 Нива 6 Таш пънар 

 63166.15.63 2,610 Нива 6 Кирезлик  

Каравельово  36213.47.26 47,777 Изоставена 
нива 

3 Яйла 

 36213.49.5 1,315 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.6 3,893 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.7 3,327 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.8 8,640 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.10 2,113 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.11 4,309 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.12 4,199 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.14 4,678 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.17 2,748 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.18 2,709 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.20 7,261 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.21 5,668 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.22 3,569 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.23 3,469 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.49.24 3,455 Изоставена 
нива 

6 Сатън ачмасъ  

 36213.50.11 6,983 Изоставена 
нива 

6 Ада тарла  

 36213.50.13 6,199 Изоставена 
нива 

6 Ада тарла  

 36213.50.21 2,499 Изоставена 
нива 

6 Ада тарла  

 36213.52.8 2,325 Изоставена 
нива 

6 Ада тарла  

 36213.52.11 6,490 Изоставена 
нива 

6 Ада тарла  

 36213.52.12 1,721 Изоставена 
нива 

6 Ада тарла  



 36213.52.13 2,615 Изоставена 
нива 

6 Ада тарла  

 36213.52.14 2,744 Изоставена 
нива 

6 Ада тарла  

 36213.52.15 1,902 Изоставена 
нива 

6 Ада тарла  

 36213.52.22 26,914 Изоставена 
нива 

6 Ада тарла  

 36213.62.1 17,066 Изоставена 
нива 

8 Юсеин башъ 

 36213.62.9 5,524 Изоставена 
нива 

8 Юсеин башъ 

 36213.62.12 23,780 Изоставена 
нива 

8 Юсеин башъ 

 36213.63.3 6,960 Изоставена 
нива 

8 Караман тарла  

 36213.63.5 4,221 Изоставена 
нива 

8 Караман тарла  

 36213.63.6 12,428 Изоставена 
нива 

8 Караман тарла  

 36213.64.7 4,460 Изоставена 
нива 

8 Караман тарла  

 36213.64.10 5,649 Изоставена 
нива 

3 Караман тарла 

 36213.64.15 10,746 Изоставена 
нива 

3 Караман тарла 

 36213.68.1 20,627 Нива 3 Гаранън алтъ  

Билка  04056.10.3 4,013 Друг вид 
земеделска 

земя 

3 Дален 

 04056.103.21 2,128 Нива 3 Абанас  

 04056.146.13 9,254 Нива 5 Деметли  

 04056.183.4 4,633 Нива 5 Алма иви  

 04056.183.5 4,696 Нива 5 Алма иви  

 04056.199.10 1,860 Нива 5 Алма иви  

 04056.231.18 3,000 Нива 6 Бююк дере 

 04056.92.22 1,301 Нива 3 Дален  

 04056.310.5 7,234 Нива 5 Сивилдже баир 

Струя  69990.9.16 0,100 от 
31,104  

Изоставени 
трайни 

насаждения 

5 Келеме тарла 

Топчийско  72864.54.3 4,745 Нива 6 Инник адасъ  

Руен  63224.65.9 1,186 Нива 4 Край село  

 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Продажба на имоти – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда:  
 

№ УПИ/ 

идентификатор   

Населено  

място 

Площ на 

имота  

Документ за  

собственост 

Собственик на 

законно построена 

сграда  

1 УПИ VIII-
203, кв.22 

Топчийско  620 кв.м Нот.акт № 106, том 4, рег.№ 
6113, дело 635 от 27.11. 2020 

год. 

Фахредин Идрис 
Хюмет и Мюневер 

Исуф Хюмет 

2 УПИ ХV-146, 
кв.17 

Разбойна  800 кв.м Нот. акт № 55, том 4, рег.№ 
5859, дело 584 от 12.11.2020 

год. 

Нурхан Хидает Юсеин 

3 Имот 
44690.69.26 

Люляково  1090 кв.м Нот. акт № 152, том 7, рег.№ 
5195, дело 861 от 11.10.2016 

год. 

ПК” Начало” 
с.Люляково  

4 Поземлен 
имот 95 

Мрежичко 205 кв.м и 36 
кв.м от сграда 

Нот. акт № 181, том 1, рег.№ 
2433, дело 161 от 13.06.2019 

год. 

Осман Мехмед Осман 

 
3. Отдаване под наем на имоти –общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване за срок 

до 10 години:  
 

Населено 
място 

Идентификация Площ 
/кв.м 

АОС Срок за 
отдаване 

Отдава се за: 

Подгорец  Сграда 56 286 10 год. За производствена 
дейност 

Струя  Общински терен, 
между п.и. 150,156, 
157 и път 

50 ------ 10 год. За нетърговска дейност 

 
 

4.  Продажба на имоти от ОПФ чрез публичен търг с явно наддаване:  
 Имот с идентификатор 80563.36.436, с площ от  2,778 дка, НТП „За друг вид 

застрояване”,  местност „КАРШИЯТА” по КК с. Череша, Община Руен с ЕКАТТЕ 80563, 
който имот е частна общинска собственост съгласно АОС № 6722/16.06.2021 год. 
 

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.  

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

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

относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 184 

 



На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински 
съвет – Руен 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публични търгове  с явно 

наддаване на описаните по-долу – помещения и терени – публична общинска 
собственост, а именно: 
 

Населен
о място  

Идентификация  Площ 
/кв.м 

АОС  Начална тръжна 
цена за обекта с 
ДДС /месечно/ 

Срок за 
отдаване 

Отдава се за: 

Подгорец  Сграда 56 286 84,00 10 год. За производствена 
дейност 

Струя  Общински терен, между 
п.и. 150,156, 157 и път 

50 ----- 100,00 10 год. За нетърговска 
дейност 

 
2. Възлага на кмета на Общината  да предприеме необходимите правни и 

фактически действия за отдаване на имотите съгласно законовите разпоредби. 
 

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

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Утвърждаване на оценки за продажба на недвижими имоти – частна 
общинска собственост. 

Р Е Ш Е Н И Е № 185 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 35 , ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 30, 
ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Руен, Общински съвет – Руен  

 
Р Е Ш И : 

 
І. Утвърждава оценки за продажба на имоти, описани по-долу в настоящото решение 

– частна общинска собственост на лица – собственици на законно построена сграда, както 
следва: 

 
№ УПИ/ 

идентификатор   
Населено  

място 
Площ на 

имота  
Документ за  
собственост 

Собственик на 
законно 

построена сграда  

АОС Данъчна 
оценка на 

имота (лв.) 

Оценка от 
независим 

оценител (лв.) 
без ДДС 

1 УПИ VIII-203, 
кв.22 

Топчийско  620 кв.м Нот.акт № 106, том 4, 
рег.№ 6113, дело 635 

от 27.11. 2020 год. 

Фахредин Идрис 
Хюмет и Мюневер 

Исуф Хюмет 

899 1130,90 1682,00 

2 УПИ ХV-146, 
кв.17 

Разбойна  800 кв.м Нот. акт № 55, том 4, 
рег.№ 5859, дело 584 

от 12.11.2020 год. 

Нурхан Хидает 
Юсеин 

2377 1824,00 2586,00 

3 Имот 
44690.69.26 

Люляково  1090 кв.м Нот. акт № 152, том 7, 
рег.№ 5195, дело 861 

от 11.10.2016 год. 

ПК” Начало” 
с.Люляково  

4179 2650,90 5500,00 

4 Поземлен имот 
95 

Мрежичко 205 кв.м 
и 36 кв.м 
от сграда 

Нот. акт № 181, том 1, 
рег.№ 2433, дело 161 

от 13.06.2019 год. 

Осман Мехмед 
Осман 

6721 1343,70 4663,00 



 
ІІ. Упълномощава кмета на Община Руен да извърши всички необходими 

последващи действия по продажба на имотите и сключване на договори. 
 

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

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община 
Руен – относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост и 
утвърждаване на оценките им за продажба чрез явен публичен търг. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 186 

 
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС и  чл. 28, ал.2  и ал.3 от 

НПУРОИ, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И: 

 
І. Да се продаде  чрез публичен търг с явно наддаване  следният недвижим имот – 

частна общинска собственост: 
- Имот с идентификатор 80563.36.436, с площ от  2,778 дка, НТП „За друг вид 

застрояване”,  местност „КАРШИЯТА” по КК с. Череша, Община Руен с ЕКАТТЕ 
80563, който имот е частна общинска собственост съгласно АОС № 6722/16.06.2021 
год. 

II. Кметът на Община Руен в рамките на своите правомощия е възложил на 
независим оценител изготвяне на оценка за продажба на имота, която възлиза на  1474,00 
лв. /хиляда четиристотин седемдесет и четири лева/, а данъчната оценка на имота е в 
размер на 4253,70 /четири хиляди двеста петдесет и три лева и седемдесет стотинки/. 

 
На основание чл. 41, ал.2 от ЗОС, изречение второ („оценките се одобряват от 

Общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните„) предлагам за така описания 
имот като  оценка за продажба и първоначална тръжна продажна цена   да бъде утвърдена 
данъчната оценка на имота, която възлиза на 4253,70 /четири хиляди двеста петдесет и три 
лева и седемдесет стотинки/. 

 
ІІI. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Руен да предприеме 

последващи действия за продажба на горепосочения имот по законоустановения ред. 
 

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

относно: Продажба на стояща дървесина на корен чрез провеждане на техническа 
сеч на широколистна дървесина от рода „Тополови, Трънлива Акация и Полски 
ясен”. 

Р Е Ш Е Н И Е № 187 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 25, ал. 2, т. 1 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 
Руен, чл. 32, ал.3 от ЗОСИ (Закон за опазване на селскостопанското имущество), във 
връзка с чл.17 от ППЗОСИ (Правилник за прилагане на Закона за опазване на 
селскостопанското имущество), Общински съвет – Руен 



 
Р Е Ш И: 

 
І. Общински съвет-Руен, разрешава продажба на стояща дървесина на корен 

(тарифа на корен) и почистване на терена от храстова растителност чрез провеждане на  
публичен търг с явно наддаване на: 

    широколистна дървесина от рода „Тополови, трънлива акация и 
полски ясен”  от посочените  поземлени имоти с идентификатор №63598.40.64 и 
№63598.40.70 по КККР (кадастрална карта и кадастрални регистри) на землище с. 
Ръжица – собственост на Община Руен, обл. Бургас. 

 
ІІ. Определя и утвърждава първоначална тръжна цена на 1 /един/ 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    - 02,00  лв.  без ДДС 
 

          ІІІ. Общински съвет – Руен, възлага на  Кмета на община Руен  да издаде 
Разрешение за сеч на спечелилия проведения публичен търг с явно наддаване на 
основание чл.32, ал. 3 от ЗОСИ, във връзка с чл. 17 от ППЗОСИ. 
  
 ІV. Продадената дървесина, преди и след сечта, да бъде маркирана с общинска 
марка. 

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

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Руен и сметките за 
средства от Европейския съюз за 2020 г.   

 
Р Е Ш Е Н И Е № 188 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 и  чл.144 ал.4 от Закона за 

публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.5 и чл.45 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. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2020 г. по прихода и разхода по 

дейности и параграфи, както следва: 
 
   1.1 По прихода                                     -      29 070 776 лв. 
         в т.ч.        

 -  приходи с държавен характер    -      19 287 388 лв. 
         -  приходи с общински характер    -       9 783 388 лв. 

              /разпределени по параграфи, съгласно Приложение№1/ 
 
 



 
 
 
 
         1.2. По разхода                                                               -       29 070 776 лв.  
               в т.ч.         
               - делегирани от държавата дейности всичко         -       19 287 388 лв. 
                               в т.ч.  
                                дофинансирани с общински приходи    -         1 171 456 лв. 
              - местни дейности                                                      -         8 611 932 лв.                       
                /разпределени по дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/ 
 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г. по прихода и разхода по  
дейности  и параграфи, както следва:  
 

    2.1 По прихода                                            -    29 478 967 лв. 
         в т.ч.  
         - приходи с държавен характер             -    19 655 038 лв. 

              -  приходи с общински характер            -      9 823 929 лв. 
              /разпределени по параграфи, съгласно Приложение№1/ 
          
              2.2. По разхода                                            -      22 763 782 лв. и преходен остатък  от  
                                                                                                                        6 715 185 лв. 
                               в т.ч. 
               - делегирани от държавата дейности всичко     -      17 275 275 лв. 
                в т.ч. дофинансирани с общ. приходи               -           833 497 лв. 
              - местни дейности                                                  -        4 655 010 лв. 
                /разпределени по дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/ 
  

3. Приема уточнения план и отчета по бюджета на второстепенните разпоредители с 
бюджетни средства за 2020 г. 
               в т.ч.                                                                                    ПЛАН                      ОТЧЕТ 
               3.1 . По прихода                                            -           11 939 712 лв.           12 297 142 лв.               
                         в т.ч. 
                        - държавни дейности                             -          11 563 732 лв.            11 921 162 лв. 
                        - местни дейности                                  -               110 616 лв.                 110 616 лв. 
                        - държ.дейн. дофинанс. с местни приходи -        265 364 лв.                 265 364 лв. 
 
               3.2. По разхода                                               -           11 939 712 лв.          10 819 099 лв. 

в т.ч. 
                        - държавни дейности                              -          11 563 732  лв.          10 557 771 лв.           
                        - местни дейности                                   -                110 616  лв.                96 905 лв. 
                        - държ.дейн. дофинанс. с местни приходи -          265 364  лв.              164 423 лв. 
. 
               3.3. Преходен остатък                                  -                        0 лв.                1 478 043 лв. 

в т.ч. 
                        - държавни дейности                              -                        0  лв.               1 363 391 лв. 
                           в т.ч. остатъци от проекти и гаранции (355 038 + 5727)       -                   360 765 лв. 
                        - местни дейности                                   -                        0  лв.                    13 711лв. 
                        - държ.дейн. дофинанс. с местни приходи -                  0  лв.                 100 941 лв.    
 
                          /разпределени по училища, съгласно Приложение№4/ 
         
 



4. Приема  уточненият  план  и отчета за разходите за основен ремонт и придобиване на  
ДМА и  ДНА и поименният списък на обектите за строителство и капиталови разходи   за   
2020 г. /съгласно Приложение №3/ 

 
5. Утвърждава  отпуснатите субсидии през 2020 г., както следва: 

            - за читалищата в размер на 198 360 лв. , съгласно приложение 5.1   
- за сдруженията с нестопанска цел – спортни клубове  в  размер на 34 000 лв., и  

              организации с нестопанска цел – 9 500 лв. ,  съгласно приложение 5.2 
- за Медицински център Руен –  56 665 лв. 
 

6. Утвърждава изпълнението на временните заеми предоставени от бюджета на Община 
Руен за финансиране при изпълнение на проекти през 2020 г., които са предоставени по 
сметките за средства от Европейския съюз и на други международни програми и договори 
съгласно приложение № 6.    

 
7. На основание чл.144 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.45 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, 
приема уточнения годишен план  и   отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 
2020 г. по проекти, съгласно приложения от 7.1 до 7.10 
 

8. Утвърждава изпълнението на трансферите по отчета на Община Руен за 2020 г.  
съгласно приложение №8. 

 
9. Утвърждава изпълнението на разходите за текущи ремонти в Община Руен през 2020 

г. съгласно приложение №9 и приложение №10.  
  
10. На основание чл.9 ал.2 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за   

състоянието на общинския дълг на Община Руен за 2020 г. съгласно приложение № 11. 
 
11.  Одобрява изпълнението на приетите с общинския бюджет фискални цели на 

Община Руен за 2020 г., както следва:                                                                                                             
                                                                                                                          П л а н      Изпълнение 
-   максималния размер на новите задължения за разходи, които могат  
     да бъдат натрупани  през 2020 г.                                                                  до 15 %           1,9 %   
 
-   максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 
     да бъдат поети през   2020 г.                                                                          до 50%           10,5 %   
 
-  събиране на просрочени вземания през 2020 г.                                        300 000 лв.     333 844 лв. 
 

12. На  чл. 21  ал.1  т.6  от ЗМСМА  и   чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната Общински   съвет Руен одобрява  направените разходи за командировки за периода 
от  01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.,  както следва:   
   

    На председателя на Общинския съвет    -         230 лв. 
    На кмета на Общината                               -           10 лв. 

 
Приложения: 
1. Приложение №1 – Отчет за касовото изпълнение на приходната част по бюджета на  
    Община   Руен към 31.12.2020 г. 
2. Приложение №2 – Отчет за касовото изпълнение на разходната част по бюджета на  
    Община  Руен  към 31.12.2020 г. по дейности и параграфи. 



3. Приложение №3 - Справка за изпълнението на разходите за основен ремонт, 
придобиване  на ДМА и НДА в Община Руен  към  31.12.2020 г. по източници на 
финансиране. 
4. Приложение № 4 –– Справка за изпълнение на бюджета на второстепенните  разпореди-   
    тели с бюджетни средства в Община Руен към 31.12.2020 г. 
5. Приложение №5.1 – Справка за изпълнението на разпределената субсидия на 
читалищата  в Община Руен през 2020 г. 
6. Приложение №5.2 - Справка за изпълнението на субсидиите за организациите с 
нестопанска цел по бюджета на Община Руен за 2020 г. 

            7. Приложение №6 – Справка за изпълнението на  временните заеми от бюджета на 
Община Руен за финансиране при изпълнение на проекти през 2020 г., които са  
предоставени по  сметките за средства от Европейския съюз и на други международни 
програми и договори.   

           8. Приложение №7.1 – Отчет за проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Руен“ по  
          оперативна програма  за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за  
          европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България 2014-2020 г.” за 2020 г. 

           9. Приложение №7.2 – Отчет за проект "Патронажни грижи чрез предоставяне на здравно- 
              социални услуги в Община Руен", оперативна програма "Развитие на човешките ресурси  
              2014-2020 г." №BG05M9OP001-2.040-0053. 
         10. Приложение № 7.3 – Отчет за проект "Подкрепа за успех" към МОН по Оперативна  
               програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. за 2020 г. 
         11. Приложение № 7.4- Отчет за проект "Активно приобщаване в системата на  
               Предучилищното образование"  по Оперативна програма "Наука и образование за  
               интелигентен растеж" 2014-2020 г. за 2020 г. 
         12. Приложение № 7.5 -Отчет 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 в Община Руен" по Програма за  
               развитие на селските райони за  2020 г.    
        13. Приложение № 7.6 – Отчет 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 2014-2020 г. за 2020 г.    

14.  Приложение №7.7 – Отчет за проект "Закриване и рекултивация на депо затвърди битови 
отпадъци на община Руен“ по Административен договор № д-34-3 от 04.03.2020 г. с 
регистрационен номер BG16M1OP002-2.010-0011-C01.оперативна програма "Околна 
среда 2014-2020г.“  

        15. Приложение №7.8 – Отчет 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 лица с  увреждания 
              – Компонент 3“ №BG05M9OP001-2.101-0032 за 2020 г. 
        16. Приложение №7.9 – Отчет 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 лица с  увреждания 
              – Компонент 4“ №BG05M9OP001-2.103-0032 за 2020 г.  
         17. Приложение № 7.10 – Отчет за проект "Образование за утрешния ден" към МОН по  
               Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.  
               за 2020г. 

18.Приложение №8 – Справка за изпълнението на трансферите по отчета на  Община Руен  
 за 2020 г. 

         19. Приложение №9 – Справка за изпълнението на  текущи ремонти по обекти в Община 
Руен финансирани с целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински 
пътища и улична мрежа през 2020 г.               

    20. Приложение №10 – Справка за изпълнението на  текущи ремонти по обекти в Община  
         Руен финансирани с общински приходи, преходен остатък и целеви трансфери отпуснати  
         от предходни години. 



    21. Приложение №11 -  Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции,  
          съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и  
          издадените от тях гаранции през 2020 г. на Община Руен.  

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

 
 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Приемане на годишния финансов отчет на Община Руен за 2020 г., Одитен 
доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2020 г.   

 
Р Е Ш Е Н И Е № 189 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 и чл.144, ал.4 от Закона за 

публичните финанси, чл.44, ал.5 и чл.45 от Наредбата 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: 

 
Приема Годишния финансов отчет на Община Руен за 2020 г., както следва: 
 

1. Баланс на Община Руен за 2020 г.  
2. Отчет за приходите и разходите на Община Руен за 2020 г. 
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския 

съюз и сметките за чужди средства  за 2020 г. – кратка форма. 
4. Пояснителни сведения към оборотната ведомост  и пояснителни сведения към отчета 

за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. 
5. Одитен доклад №0400200621 съдържащ немодифицирано мнение относно 

консолидирания годишен финансов отчет на Община Руен за 2020 г.  
 
Приложение: 

1. Баланс на Община Руен за 2020 г.  
2. Отчет за приходите и разходите на Община Руен за 2020 г. 
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и 
сметките за чужди средства  за 2020 г. – кратка форма. 
4. Пояснителни сведения към оборотната ведомост  и пояснителни сведения към отчета за 
касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. 
5. Одитен доклад №0400200621 съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания 
годишен финансов отчет на Община Руен за 2020 г.  

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

 
 
ПО ТОЧКА ОСМА: 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 № 190 
 

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, 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. Приема актуализация на 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  

Трансфери      

било става било става било става било став
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

§ 51-00 Основен  ремонт         

Функция "Образование"         

Преустройство на складово 
помещение в кухня в сграда Детска 
градина с.Топчийско 

37 800 49 800   37 800 49 800 
  

§ 52-00 Придобиване на ДМА         

Функция "Жил.строителство, 
БКС и опазв. на околната среда" 

      
  

Направа на навес в с.Речица 17 000  25 000 17 000 8 000 0 17 000   

Направа на навес в с.Ръжица 24 000 25 000 24000 25 000     

Направа на навес в с.Рупча 17 000 25 000  17000 25 000     

Закупуване на валяк  0     20 000   0    20 000   

                                                   
ОБЩО: 

95 800 144 800 58 000 58 000 37 800 86 800 
 
 

 
 

   
2. Приема  актуализация на бюджета на Община Руен за 2021 г., както следва: 

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ -РАЗХОДИ                                                               Било            Става 
 

Местна дейност „Детски градини” 
-да се увеличи § 51-00 Основен ремонт с 12 000 лв.                                   177 143 лв.    189 143 лв. 
  
Местна дейност „Др.дейности по здравеопазване” 
-да се увеличи § 43-09 Др.субсидии и плащания с 11 050 лв.                      37 285 лв.      48 335 лв. 
 

Местна дейност „Др.дейности по БКС”                                                                           
-да се увеличи § 52-00 Придобиване на ДМА с 17 000 лв.                        177 860 лв.      194 860 лв. 
-да се увеличи § 52-03 Придоб. машини и съоръж. с 20 000 лв.                   3 500 лв.        23 500 лв. 
                                 

„Резерв” 
- да се намали § 00-98 Резерв за непредв.и неотл.р-ди с 60 050 лв.          503 724 лв.      443 674 лв. 

 

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

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Хасан Хасан – председател на ОбС-
Руен – относно: Определяне представител на общинския съвет за член на Областния 
съвет за развитие на област Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 191 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка чл. 22, ал. 2 от Закона за 

регионалното развитие; чл.45, ал.3, ал. 7 и чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие, Общински съвет – Руен  

 



Р Е Ш И: 
 

1. Определя Хасан Абдурахим Хасан  –  председател на Общински съвет – Руен за 
свой представител като член на Областния съвет за развитие на област Бургас.  
 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 член в заседанията на 
Областния съвет за развитие, той ще бъде заместван от един от председателите на 
постоянните комисии, упълномощен от Председателя на Общински съвет – Руен.   
 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет- Руен допуска предварително 
изпълнение на настоящото решение. 

 

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

 
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Хасан Хасан – председател на ОбС-

Руен – относно: Определяне представител на Общински съвет-Руен в Областния 
съвет за намаляване на риска от бедствия. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 192 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия 
(ЗЗБ), Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 

1.  Определя Хасан Абдурахим Хасан  –  председател на Общински съвет – Руен за 
свой представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на област 
Бургас. 
           

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител, той ще бъде 
заместван от един от председателите на постоянните комисии, упълномощен от 
Председателя на Общински съвет – Руен. 

 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет- Руен допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение. 
 

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

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Хасан Хасан – председател на 
ОбС-Руен – относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото 
събрание  на Националното сдружение на общините в Република България 
(НСОРБ). 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 193 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на 

НСОРБ, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И: 

 



1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България представителя на общинския съвет  
 

Хасан Абдурахим Хасан  –  председател на Общински съвет – Руен. 
 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 
Общото събрание, той ще бъде заместван от един от председателите на постоянните 
комисии, упълномощен от Председателя на Общински съвет – Руен. 

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

 
 
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Хасан Хасан – председател на 

ОбС-Руен – относно: Определяне представител на Общинския съвет  за участие в 
Общото събрание на Сдружение  „Толерантност”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 194 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 

Определя Хасан Абдурахим Хасан – председател на Общински съвет - Руен  за 
участие в Общото събрание на сдружение  „Толерантност”.  

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

 
 
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: – РАЗНИ 
 

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

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

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п ) 

                                                                            / Хасан А. Хасан / 

 
     


