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 № 26
от заседание, проведено изнесено на 18.08.2021 година
ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Даване
на решение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с
№24699.122.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землище – с.
Дъскотна с единен класификатор за административно-териториалните и
териториални единици (ЕКАТТЕ) 24699, общ. Руен, обл. Бургас.
2. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно:
Премахване с отсичане и почистване от храстова и горско дървесна растителност,
които се намират върху земеделски имоти, създаващи трудности за ползване по
предназначение.
3. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно:
Приемане на План за интегрирано развитие на община Руен 2021 – 2027 г.
4. Докладна записка от Мирем Дервиш – зам.-кмет на община Руен – относно:
Актуализация на капиталовата програма, бюджета и сметките за средства от
Европейския съюз на Община Руен за 2021 г.
5. Разни.
………………………….............……………………………………………
…………………………........…………………………………………
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Даване на решение за изработване на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен
имот (п.и.) с №24699.122.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на
землище – с. Дъскотна с единен класификатор за административно-териториалните
и териториални единици (ЕКАТТЕ) 24699, общ. Руен, обл. Бургас.

Р Е Ш Е Н И Е № 196
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,
Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват п.и. с
идентификатор 24699.122.7 по КККР на землище – с. Дъскотна с ЕКАТТЕ 24699, общ.
Руен, обл. Бургас.
2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за проектиране на проект за ПУП – ПРЗ
за п.и. с идентификатор 24699.122.7 по КККР на землище – с. Дъскотна с ЕКАТТЕ 24699,
общ. Руен, обл. Бургас.
3. Настоящото решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ и не подлежи на оспорване, на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
..........................................................................................................
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Премахване с отсичане и почистване от храстова и горско дървесна
растителност, които се намират върху земеделски имоти, създаващи трудности за
ползване по предназначение.
Р Е Ш Е Н И Е № 197
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 25, ал. 2, т. 1 от
Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община
Руен, чл. 32, ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и чл.17
от Правилника за прилагане на ЗОСИ, Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:
І. Общински съвет Руен, разрешава чрез провеждане на техническа сеч,
(маркиране, добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване до целодневни
и полудневни детски градини, учебни заведения и кметства по одобрен списък) от
Общински земеделски имоти с идентификатор №46930.10.98 с НТП – нива с обща площ
от 3 909 кв.м., №46930.10.154 с НТП – нива с обща площ от 15 281 кв.м., №46930.10.101 с
НТП – нива с обща площ от 7 164 кв.м. и №46930.10.141 с НТП – нива с обща площ от
4 025 кв.м. по КККР (кадастрална карта и кадастрални регистри) на землище с. Припек,
общ. Руен, обл. Бургас.
ІІ. Общински съвет Руен, утвърждава цена за продажба на добита дървесина за
огрев, товарене, транспортиране и разтоварване до учебни заведения на територията на
община Руен, както следва:
- за 1 (един) пространствен кубически метър (м3) дървесина за огрев – 50,00
(петдесет) лв. без ДДС.

ІІІ. Общински съвет Руен, утвърждава цена за дейността – добив на дървесина,
товарене, транспортиране и разтоварване до целодневни и полудневни детски градини,
учебни заведения и кметства по одобрен списък, над която не може да се прави оферта, а
именно:
- за 1 (един) пространствен кубически метър дърва за огрев – 26,40 лв. без ДДС.
ІV. Общински съвет Руен, възлага на Кмета на община Руен да издаде Разрешение
за техническа сеч на основание чл.32, ал.3 от ЗОСИ (Закон за опазване на
селскостопанското имущество), във връзка с чл. 17 от ППЗОСИ (Правилник за прилагане
на закон за опазване на селскостопанското имущество).
V. Добитата дървесина за огрев, преди и след сечта, да бъде маркирана с Общинска
марка.
Приложение: Докладна записка с №РД-10-140/15.06.2021 г.
Заявление с вх. рег. №ГСС-45/03.06.2021 г.
Констативен протокол на комисия
......................................................................................................................
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Руен 2021 – 2027 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 198
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и на основание чл. 23, т. 1, чл. 24, т. 1 от
Закона за регионално развитие и чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
регионално развитие, Общински съвет – Руен
РЕШИ:
1. Приема План за интегрирано развитие на община Руен за периода 2021 – 2027 г.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия в
изпълнение на нормативните изисквания на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие.
......................................................................................................................
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Мирем Дервиш – зам.-кмет на
община Руен – относно: Актуализация на капиталовата програма, бюджета и
сметките за средства от Европейския съюз на Община Руен за 2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 199
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3, и чл.144, ал.4 от Закона
за публичните финанси, чл.37, ал.2 и ал.3 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. Да се актуализира капиталовата програма на Община Руен за 2021 г., както следва:
1.1. Да се променят наименованията на обектите от капиталовата програма на община Руен
за 2021 г. съгласно приложение №1.
1.2. Да се актуализират планираните средства по капиталовата програма на Община Руен за
2021 г. за следните обекти:
В т.ч. по източници на финансиране
Целева
субсидия за
капиталови
разходи

План за 2021 г.
Наименование на обекта

1

§ 51-00 Основен ремонт
Функция „Общи държавни
служби”
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 - 286
401 лв., от които от МТСП проект
"Красива България" - 119 990 лв. и
съфинансиране от бюджета на
Община Руен - 161 347 лв. и 5 064 лв.
строителен надзор
Функция „Здравеопазване”
Стационарна рампа на открито към
сграда с инициали 2МсбО, находяща
се в недвижим имот, съставляващ
п.и.с №613 по одобрения КП на
с.Люляково, за който по действащ
ПУП на с.с. е определен у.п.и. V,
квартал 37, общ.Руен,
обл.Бургас
§ 52-00 Придобиване на ДМА
Функция "Общи държавни
служби"
Закупуване на климатици
Функция "Отбрана и сигурност"
Аварийно укрепване на пешеходен
достъп, чрез изграждане на подпорна
стена в недвижим имот, съставляващ
п.и.с.№70 по одобрен КП на
с.Рожден, общ.Руен,
обл.Бургас
Аварийно укрепване на пешеходен
достъп, чрез изграждане на подпорна
стена в недвижим имот, съставляващ
п.и.с.№92 по одобрен КП на
с.Каравельово, общ.Руен, обл.Бургас

Преходен остатък (вкл.Цел.субс.КР и
трансфери от
предходни години),
собствени приходи

било

става

било

става

било

става

било

става

2

3

4

5

6

7

8

9

281 337

286 401

166 411

119 990

119 990

161 347

7 420

0

7 420

0

1 500

10 000

1 500

10 000

9 020

20 100

9 020

20 100

0

23 900

0

5 000

15 000

23 900

Функция "Образование"
Доставка на оборудване и
обзавеждане за детски градини
Функция „Здравеопазване”

Проект „Красива
България” и
трансфери

5000

5000

0

10 000

Стационарна рампа на открито към
сграда с инициали 2МсбО, находяща
се в недвижим имот, съставляващ
п.и.с №613 по одобрения КП на
с.Люляково, за който по действащ
ПУП на с.с. е определен у.п.и. V,
квартал 37, общ.Руен, обл.Бургас
Функция „Почивно дело, култура,
спорт, религиозни дейности”
Изграждане на мини футболно
игрище в с.Припек – ПМС
№348/18.12.2019 г.
Изграждане на мини футболно
игрище в с.Мрежичко – ПМС
№348/18.12.2019 г.
§ 55-00 Капиталови трансфери

0

7 420

0

7 420

102 000

102 210

102 000

102 210

102 000

102 135

102 000

102 135

0

3 700

0

3 700

383 287

445 876

Функция "Отбрана и сигурност"
Закупуване на безпилотен летателен
апарат (дрон) за сектор „Специализирани оперативни дейности”
гр. Айтос – 50 % съфинансиране
ОБЩО:

508 277

570 866

5 000

5 000

119 990

119 990

2. Да се актуализира бюджета на Община Руен за 2021 г., както следва:
2.1.Да се актуализират приходите и разходите в държавни и местни дейности, както следва:
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ -ПРИХОДИ
Било
Става
-да се промени§ 62-02 Трансфери м/у бюджетни с/ки
и СЕС с (-)1 621 лв.
(-) 315 582 лв. (-)
317 203 лв.
-в т.ч. за проект „Патронажни грижи чрез предоставяне на здравносоциални услуги в община Руен- компонент 4” с (-) 1 621 лв.
2 521 лв.
900 лв.
- да се промени§ 76-00 Временни безлихвени заеми м/у
бюджета и СЕС с 28 200 лв.
в т.ч. от проект „Патронажни грижи чрез предоставяне на
здравно-социални услуги в община Руен- компонент 4” с 28200 лв.

359 800 лв. 388 000 лв.
(-) 8 200 лв.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – РАЗХОДИ

Било

Държавна дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“
-да се намали § 10-15 „Материали“ с 1 000 лв.
-да се увеличи § 10-20 „Външни услуги“ с 1 400 лв.
-да се намали § 10-51 „Командировки“ с 400 лв.

1 800 лв.
2 471 лв.
1 200 лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ -РАЗХОДИ
Местна дейност „Общинска администрация“
-да се увеличи § 19-81 Плат.общински данъци и такси с 40 000 лв.
-да се увеличи § 51-00 Основен ремонт с 5 064 лв.
-да се увеличи § 52-03 Прид.на машини и съоръжения с 8 500 лв.
Местна дейност „Превантивна дейност за намаляване на
вредните последствия от бедствия и аварии”
-да се увеличи § 52-06 Изграждане на инфрастр.обекти с 34 980 лв.

Било

20 000 лв.

Става
800 лв.
3 871 лв.
800 лв.
Става

95 000 лв. 135 000 лв.
48 656 лв. 53 720 лв.
1 500 лв. 10 000 лв.

9 020 лв.

44 000 лв.

Местна дейност „Детски градини”
-да се увеличи § 52-05 „Придоб. на стопански инвентар” с 10 000 лв.

10 000 лв.

Местна дейност „Други дейности по здравеопазването“
-да се увеличи § 10-15 „Материали” с 6 000 лв.
-да се увеличи § 10-30 „Текущ ремонт“ с 12 000 лв.
-да се увеличи § 43-09 Др.субсидии и плащания с 11 050 лв.
-да се намали § 51-00 „Основен ремонт” с 7 420 лв.
-да се увеличи § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 7 420 лв.

0 лв.
6 000 лв.
21 151 лв. 33 151 лв.
48 335 лв. 59 385 лв.
7 420 лв.
0 лв.
0 лв.
7 420 лв.

Местна дейност „Ремонт и поддръжка на уличната мрежа“
- да се увеличи § 10-15 „Материали“ с 10 000 лв.
Местна дейност „Спортни бази за масова физкултура“
- да се увеличи § 10-15 „Материали” с 9 000 лв.
- да се намали § 10-30 „Текущ ремонт” с 9 000 лв.
-да се увеличи § 52-06 Изграждане на инфрастр.обекти с 345 лв.
Местна дейност „Др.дейности по икономиката“
-да се увеличи § 02-08 „Др.плащания на персонала“ с 300 лв.
-да се увеличи § 10-20 “Външни услуги“ с 5 000 лв.

15 000 лв.

20 000 лв.

25 000 лв.

5 000 лв.
14 000 лв.
9 000 лв.
0 лв.
204 000 лв. 204 345 лв.
300 лв.
3 900 лв.

600 лв.
8 900 лв.

Дофинансиране на дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните
последствия от бедствия и аварии“
- да се увеличи § 55-00 „Капиталови трансфери” с 3 700 лв.
0 лв.

3 700 лв.

Резерв
-да се намали §§ 00-98 Резерв за непредв. и неотл. р-ди с 120 360 лв.

443 674 лв.

323 314 лв.

2.2. Одобрява средства в размер на 3 700 лв. за нуждите на сектор „Специализирани
оперативни дейности” гр.Айтос за закупуване на безпилотен летателен апарат (дрон).
2.3. Одобрява средства в размер на 11 050 лв. за нуждите на Медицински център- Руен
ЕООД във връзка с удължаване на противоепидемичните мерки до 31.08.2021 г.
2.4. Одобрява осигуряване на собствен транспорт на малолетното лице Мохамед Хилми
Хасан на 9 г. от с.Дропла и на неговите родители да посещават Център за обществена подкрепа –
в гр.Карнобат или в гр.Бургас.
2.5. Приема промяна в списъка на предвидените средства за текущи ремонти в Община
Руен за 2021 г. предназначени по обекти (приложение №13 към бюджет 2021), като следва:
- Текущ ремонт на здравни служби по населени места – сумата на обекта от 5 000 лв. се
увеличава на 17 000 лв.
- Укрепване на стена под кметство с.Каравельово – отпада от приложението.
- Текущ ремонт на спортна зала с.Руен – поставяне на ламинат - отпада от
приложението.

3. Приема актуализация на разчета за 2021 г. на проект „Патронажни грижи за
предоставяне на здравно-социални услуги в Община Руен” по договор № BG05M9OP0012.103-0032-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014-2020г.”, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица
с увреждания – Компонент 4” за 2021 г. , както следва:
ПРИХОДИ
- да се промени § 62-02 „Трансфери м/у бюджет и СЕС” с 1 621 лв.
- да се промени § 76-00 „Временни безлихв.заеми“ с (-) 28 200 лв.
- да се промени § 95-07 „Наличност в края на периода с 22 284 лв.

Било
Става
(-) 2 521 лв.
(-) 900 лв.
8 200 лв. (-) 20 000 лв.
(-) 22 284 лв.
0 лв.

.
РАЗХОДИ
- да се намали § 01-02 „Заплати на перс. по служ. прав.” с 1 120 лв.
- да се увеличи § 02-01 „Възнагр. за нещате персонал” с 33 лв.
- да се намали § 02-08 „Обезщетения за персонал” с 920 лв.
- да се намали § 05-51 „Осигурителни вноски за ДОО“ с 397 лв.
- да се намали § 05-60 „Осигуровки за ЗОВ“ с 211 лв.
- да се намали § 05-80 „Осигуровки за ДЗПО“ с 187 лв.
- да се намали § 10-15 „Материали” с 150 лв.
- да се увеличи § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 130 лв.
- да се намали § 10-20 „Външни услуги” с 1 473 лв.

4 480 лв.
23 000 лв.
920 лв.
3 700 лв.
1 620 лв.
1 000 лв.
150 лв.
270 лв.
2 920 лв.

3 360 лв.
23 033 лв.
0 лв.
3 303 лв.
1 409 лв.
813 лв.
0 лв.
400 лв.
1 447 лв.

Приложение: Приложение №1

......................................................................................................................
ПО ТОЧКА ПЕТА: – РАЗНИ

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :

(п)
/ Хасан А. Хасан /

