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е-mail: obs_ruen@abv.bg; obs.ruen@mail.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 27

от заседание, проведено на 17.09.2021 година

ДНЕВЕН  РЕД :

1. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно:
Определяне на групи с недостатъчен брой деца в полудневните детски градини към
детските градини на територията на община Руен за учебната 2021/2022 год.

2. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно:
Разрешаване сформирането на паралелки с ученици под минималния брой в
общинските училища за учебната 2021/2022 година и осигуряване на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за
съответната дейност.

3. 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.

4. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно:
Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от
Европейския съюз на община Руен към 30.06.2021 г.

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

6. Разни.
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…………………………........…………………………………………



ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Определяне на групи с недостатъчен брой деца в полудневните детски
градини към детските градини на територията на община Руен за учебната
2021/2022 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 200

На основание чл.17, ал.1, т. 3 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.59 от Наредбата
за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, Приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г., Общински съвет – Руен

Р Е Ш И:

Да се сформират през учебна 2021/ 2022 г. групи в полудневни детски градини с
недостатъчен брой деца в следните детски градини:

1. Детска градина с. Добра поляна, общ. Руен
а/ ПГ в с. Добра поляна /една/ група с 10 деца

                    б/ филиал в с. Средна махала 1 /една/ група с 7 деца
               2. Детска градина с. Просеник, общ. Руен
                   а/ филиал в с. Рудина 1 /една/ група с 6 деца

 3. Детска градина с. Планиница, общ. Руен
                   а/ филиал в с. Снежа 1 /една / група с 6 деца
                   б/ филиал в с. Шиварово 1 /една / група с 9 деца
                   в/ филиал в с. Дропла 1 /една / група с 8 деца

            г/ филиал в с. Ясеново 1 /една / група с 7 деца
4. Детска градина с. Трънак, общ. Руен

                   а/ филиал в с. Билка 1 /една/ група с 10 деца
                   б/ филиал в с. Соколец 1 /една / група с 10 деца
                   в/ филиал в с. Струя 1 /една / група с 9 деца

            г/ филиал в с. Добромир 1 /една / група с 9 деца
5.  Детска градина с. Череша, общ. Руен

                   а/ филиал в с. Скалак 1 /една/ група с 6 деца
6.  Детска градина с. Люляково, общ. Руен

                   а/ филиал в с. Листец 1 /една/ група с 11 деца

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

ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Разрешаване сформирането на паралелки с ученици под минималния брой
в общинските училища за учебната 2021/2022 година и осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за съответната дейност.

Р Е Ш Е Н И Е № 201

На основание  чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 68, ал. 1, т. 2
и 3 и ал. ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 69, ал. ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС
№219 от 05.10.2017 г., Общински съвет – Руен



Р Е Ш И:

                       І. Да се разреши сформирането на самостоятелни и слети паралелки с ученици под
минималния брой в следните общински училища:

1. ОУ „Димчо Дебелянов” с. Снягово:
а/ I клас - 10 ученици;
б/ ІI клас - 8 ученици;
в/ ІІI клас - 11 ученици;
г/ ІV клас - 10 ученици;
д/ V клас - 7 ученици;
е/ VІ клас - 13 ученици;
ж/ VІІ клас - 12 ученици;

2. ОУ „Н.Й.Вапцаров”  с. Зайчар:
а/ I клас - 11 ученици;
б/ ІI и IV  клас - 12 ученици;
в/ ІII клас - 15 ученици;
г/ VІІ клас - 12 ученици;

3. ОУ „ Климент Охридски ” с. Дъскотна:
а/ I клас - 12 ученици;
б/ ІI клас - 12 ученици;
в/ ІІI клас - 13 ученици;
г/ IV клас - 11 ученици
д/ V клас - 13 ученици;
е/ VI клас - 12 ученици;
ж/ VII клас - 17 ученици;

4. СУ „ Димитър Полянов ” с. Трънак:
а/ IV клас - 13 ученици;
б/ V  клас - 14 ученици;
в/ IХ a клас - 14 ученици;
г/ ХI a клас - 17 ученици;

5. ОУ „ Иван Вазов ” с. Ръжица:
а/ I клас - 10 ученици;
б/ IІI клас - 11 ученици;
в/ IV клас - 11 ученици;
г/ V клас - 10 ученици;
д/ VІ клас - 13 ученици;

6. ОУ „ Д-р Петър Берон ”  с. Вресово:
а/ ІV клас - 14 ученици;
б/ V клас - 16 ученици;
в/ VІI клас - 11 ученици;

7. ОУ „ Реджеб Кюпчу” с. Сини рид:
а/ I и III клас - 14 ученици;
б/ ІV клас - 15 ученици;
в/ V и VІ клас - 17 ученици;
г/ VІI клас - 8 ученици;



8. ОУ „ А.С.Макаренко” с. Речица:
а/ І клас -15 ученици;
б/ VІI клас -11 ученици;

9. ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Планиница:
а/ I клас - 11 ученици;
б/ ІІ и  ІІI клас - 12 ученици;
в/ ІV клас - 10 ученици;
г/ V клас - 13 ученици;
д/ VI клас - 12 ученици;
е/ VII клас - 11 ученици;

10.  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Добра поляна:
a/ І клас - 11 ученици;
б/ ІI клас - 7 ученици;
в/ ІІI клас - 15 ученици;
г/ V клас - 13 ученици;
д/ VІ клас - 11 ученици;
е/ VІI клас - 15 ученици;

11.  ОУ „ Реджеб Кюпчю” с. Топчийско:
а/ ІII клас - 9 ученици;
б/ V клас - 17 ученици;

12.  ОУ „ Алеко Константинов ” с. Добромир:
 а/ II клас - 7 ученици;
б/ III и ІV клас - 6 ученици;

 в/ VІ клас - 5 ученици;

13. СУ „ Отец Паисий ” с. Люляково:
а/ V клас - 14 ученици;
б/ XІ б клас - 16 ученици;
в/ XІI a клас - 17 ученици;
г/ XІI б клас - 16 ученици;

14. ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Просеник:
 а/ I  клас - 11 ученици;
 б/ ІI и IV клас - 12 ученици;
 в/ III клас - 15 ученици;
 г/ V клас - 14 ученици;
 д/ VІI клас - 11 ученици;
 е/ X  клас - 14 ученици;

15. ОУ „ Д-р Петър Берон ” с. Разбойна:
 а/ I и ІI клас - 13 ученици;
 б/ ІІI и IV клас - 11 ученици;
 в/ V и VІ клас - 8 ученици;
 г/ VІI клас - 5 ученици;



16. ОУ „ Христо Ботев ” с. Череша:
 а/ I и ІV клас -9 ученици;
 б/ ІІ и ІII клас - 6 ученици;
 г/ V и VI клас - 4 ученици;
 в/ VII клас - 8 ученици;

17. ОУ „ Иван Вазов „ с. Струя:
  а/ І и ІI клас -7 ученици;
  б/ ІІI и ІV клас -5 ученици;
  в/ V и VІI клас - 11 ученици;
  г/ VI клас - 8 ученици;

18. ОУ „Йордан Йовков” с. Скалак:
  а/ І и ІІІ  клас - 4 ученици;
  б/ IV клас - 3 ученици
  в/ V и VII клас - 5 ученици;
  г/ VI клас - 6 ученици;

19. НУ „Д-р Петър Берон” с.Ябълчево:
  а/ І клас - 15 ученици;
  б/ ІІ клас - 15 ученици;
  в/ ІІІ клас - 11 ученици;
  г/ IV клас - 11 ученици;

      ІІ. Да се осигурят  допълнителни средства за учебната 2021/2022 година за
сформираните паралелки с ученици под минималния брой , не по – малко от 20, 40 или 60
на сто от размера на СУ /стандарт за ученик/ в следните общински училища:

1. ОУ „ Д-р Петър Берон ” с. Разбойна:
   а/ I и ІI клас от 13 ученици  – за 3 ученици по 60% от СУ
   б/ ІІI и IV клас от 11 ученици  – за 5 ученици по 60% от СУ
   в / V и VІ клас от 8 ученици – за 7 ученици по 60% от СУ

г/ VII клас от 5 ученици – за 13 ученици по 40% от СУ

2. ОУ „ Христо Ботев ” с. Череша:
   а/ I и ІV клас от 9 ученици  – за 7 ученици по 60% от СУ
   б/ ІІ и ІII клас от 6 ученици  – за 10 ученици по 60% от СУ
   в/ V и VI клас от 4 ученици– за 14 ученици по 60% от СУ
   г/ VII клас от 8 ученици– за 10 ученици по 40% от СУ

3. ОУ „ Иван Вазов „ с. Струя:
   а/ І и ІI клас от 7 ученици- за 9 ученици по 60% от СУ
   б/ ІІI и ІV клас от 5 ученици– за 11 ученици по 60% от СУ
   в/ V  и VІI клас от 11 ученици– за 7 ученици по 60% от СУ
   г/ VI клас от 8 ученици– за 10 ученици по 40% от СУ

4. ОУ „Йордан Йовков” с. Скалак:
   а/ І и ІІІ клас от 4 ученици  – за 12 ученици по 60% от СУ
   б/ ІV клас от 3 ученици– за 13 ученици по 40% от СУ
   в/ V и VII клас от 5 ученици– за 13 ученици по 60% от СУ
   г/ VI клас от 6 ученици– за 12 ученици по 40% от СУ



5. ОУ „ Алеко Константинов ” с. Добромир:
   а/ ІІ клас от 7 ученици – за  9 ученици по 40% от СУ
   б/ III и ІV клас от 6 ученици– за 10 ученици по 60% от СУ
   в/ VІ клас от 5 ученици – за 13 ученици по 40% от СУ

6. НУ „Д-р Петър Берон” с. Ябълчево:
   а/ І клас от 15 ученици– за 1 ученик по 20% от СУ
   б/ ІІ клас от 15 ученици– за 1 ученик по 20% от СУ
   в/ ІІІ клас от 11 ученици– за 5 ученици по 20% от СУ
   г/ IV клас от 11 ученици– за 5 ученици по 20% от СУ

7. ОУ „Н.Й.Вапцаров”  с. Зайчар:
   а/ I  клас от 11 ученици– за 5 ученици по 20% от СУ
   б/ ІI и IV клас от 12 ученици– за 4 ученици по 40%  от СУ
   в/ IIІ клас от 15 ученици– за 1 ученик по 20% от СУ
   г/ VІІ клас от 12 ученици– за 6 ученици по 20% от СУ

8. ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Планиница:
   а/ I клас от 11 ученици– за 5 ученици по 20% от СУ
   б/ II и ІІI клас от 12 ученици– за 4 ученици по 40% от СУ
   в/ ІV клас от 10 ученици– за 6 ученици по 20% от СУ
   г/ V клас от 13 ученици– за 5 ученици по 20% от СУ
   д/ VI клас от 12 ученици – за 6 ученици по 20% от СУ
   е/ VII клас от 11 ученици– за 7 ученици по 20% от СУ

9. ОУ „Реджеб Кюпчу” с. Сини рид
   а/ I и III клас от 14 ученици– за 2 ученици по 40%  от СУ
   б/ ІV клас от 15 ученици– за 1 ученик по 20% от СУ
   в/ V и VІ клас от 17 ученици– за 1 ученик по 40%  от СУ
   г/ VІI клас от 8 ученици– за 10 ученици по 20%  от СУ

10. ОУ „Димчо Дебелянов” с. Снягово:
   а/ I клас от 10 ученици– за 6 ученици по 20% от СУ
   б/ II клас от 8 ученици– за 8 ученици по 20% от СУ
   в/ ІII клас от 11 ученици– за 5 ученици по 20% от СУ
   г/ IV клас от 10 ученици– за 6 ученици по 20% от СУ
   д/ V клас от 7 ученици – за 11 ученици по 20% от СУ
   е/ VI клас от 13 ученици– за 5 ученици по 20% от СУ
   ж/ VII клас от 12 ученици– за 5 ученици по 20% от СУ

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

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 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 № 202

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал.3 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество (ЗОСИ) във връзка с 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 №83154.30.3 с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път (полски път) с обща площ от 1 510 кв.м. и №83154.32.18 с НТП –
за селскостопански, горски, ведомствен път (полски път) с обща площ от 1 120 кв.м. по
КККР (кадастрална карта и кадастрални регистри) на землище с. Шиварово, 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, 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 – подборна 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:  Заявление с вх. рег. №ГСС-61/16.08.2021 г.
 Констативен протокол на комисия

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

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община
Руен – относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на община Руен към 30.06.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 203

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл. 46, ал.2 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 отчета за текущото изпълнение на бюджета на Община Руен за първото
шестмесечие на 2021 г., както следва:

    - по приходната част на бюджета към 30.06.2021 г. /Съгласно Приложение №1/
    - по разходната част на бюджета към 30.06.2021 г. /Съгласно Приложение №2/



   2. Приема отчета за изпълнението на капиталовите разходи към 30.06.2021г.
/Съгласно Приложение №3/.

   3. Приема отчета за изпълнението на разходите за субсидии за читалищата към
30.06.2021 г. съгласно приложение №4.1 и организациите с нестопанска цел съгласно
приложение №4.2.

   4. Приема отчета за изпълнението на трансферите към 30.06.2021 г., съгласно
приложение №5.

   5. Приема отчета за изпълнението на временните безлихвени заеми към 30.06.2021
г., съгласно приложение №6.

   6. Приема  отчета за текущото изпълнение на сметките за средства от Европейския
съюз към 30.06.2021 г., по  сметки и проекти,  както следва:

    6.1. Сметка код 98 „Отчет за касовото изпълнение за средствата от Европейския
съюз – КСФ (Бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния
фонд)”, по проекти, както следва:

          - проект „Патронажни грижи чрез предоставяне на здравно - социални услуги в
община Руен -  компонент 4“, съгласно Приложение №7.1;

          - проект „Патронажни грижи чрез предоставяне на здравно - социални услуги в
община Руен  – компонент 3“, съгласно Приложение №7.2;

          - проект „Подкрепа за успех”, съгласно Приложение №7.3.;
       - проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

съгласно Приложение №7.4;
         - проект „Образование за утрешния ден”, съгласно Приложение №7.5;

      - проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на
Община Руен”, съгласно Приложение № 7.6;

         6.2. Сметка код  42 „Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от
Европейския съюз – РА (Разплащателната агенция)” по проекти, както следва:

        - на 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 Програмата за развитие на селските
райони, съгласно Приложение №7.7;

        - 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“,  съгласно Приложение №7.8.

      6.3. Сметка  код 33 „Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди
средства”, съгласно Приложение №7.9.

     6.4. Сметка код 96 „Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от
Европейския съюз – ДЕС (Други средства на Европейския съюз)”, съгласно Приложение
№7.10

    6.5 Сметка код 97 „Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от
Европейския съюз – ДМП (Други международни програми)”, съгласно Приложение
№7.11

 7.  На основание 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  01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.,  както следва:

    На председателя на Общинския съвет    -            50 лв.
    На кмета на Общината                             -              0 лв.



Приложения:
Приложение №1- Отчет за изпълнението на приходната част  на бюджета на Община Руен

към 30.06.2021 г.
Приложение №2 - Отчет  за изпълнението на разходната част  по бюджета на Община Руен

към 30.06.2021 г. по дейности и параграфи.
Приложение №3 - Справка за изпълнението на разходите за основен ремонт, придобиване

на ДМА и НДА в Община Руен за периода 01.01. -30.06.2021 г.
Приложение №4.1 – Справка за изпълнението на разходите за субсидии за читалищата в

община Руен към 30.06.2021 г.
Приложение №4.2. – Справка за изпълнението на разходите за субсидии за организациите

с нестопанска цел в община Руен към 30.06.2021 г..
Приложение №5 - Справка за изпълнението на трансферите в Община Руен към

30.06.2021г.
Приложение №6 - Справка за изпълнението на временните безлихвени заеми в Община

Руен към 30.06.2021 г.
Приложение №7.1. Отчет за касовото изпълнение на проект „Патронажни грижи чрез

предоставяне на здравно - социални услуги в община Руен -  компонент 4“ към 30.06.2021 г.
Приложение №7.2. Отчет за касовото изпълнение на проект „Патронажни грижи чрез

предоставяне на здравно - социални услуги в община Руен  – компонент 3“ към 30.06.2021 г.
Приложение №7.3. Отчет за касовото изпълнение на проект „Подкрепа за успех”към

30.06.2021г.
Приложение №7.4. Отчет за касовото изпълнение на проект „Активно приобщаване в

системата на предучилищното образование” към 30.06.2021 г.
Приложение №7.5. Отчет за касовото изпълнение на проект „Образование за утрешния

ден” към 30.06.2021 г.
Приложение №7.6. Отчет за касовото изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на

депо за твърди битови отпадъци на Община Руен” към 30.06.2021 г.
Приложение №7.7. Отчет за касовото изпълнение на 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” към 30.06.2021 г.

Приложение №7.8. Отчет за касовото изпълнение на 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“ към 30.06.2021 г.

Приложение №7.9 – Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства” –
сметка   код 33 към 30.06.2021 г.

Приложение №7.10 – Отчет за касовото изпълнение на сметките за  средствата от
Европейския съюз – ДЕС – сметка код 96 към 30.06.2021 г.

Приложение №7.11 – Отчет за касовото изпълнение на сметките за  средствата от
Европейския съюз – ДМП – сметка код  97 към 30.06.2021 г.

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

ПО ТОЧКА ПЕТА: 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 № 204

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 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. 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
Постъпл. от

продажби  на
общ.нефинс.

активи
съгл.чл.127 ал.2

от ЗПФ

Преходен
остатък,

собствени
приходи,

Проект „Красива
България”,

трансфери и СЕС

било става било става било става било става

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 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. , 5 064 лв.
стр. надзор и 7 560 лв. авт.надзр

286 401 293 961 166 411  173 971 119 990
119 990

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 Община Руен –
СМР- ДФ „Земеделие”

769 608 859 608 769 608 859 608

§ 52-00 Придобиване на ДМА
Функция "Жил.строителство, БКС
и опазв. на околната среда"
Закупуване на мулчер (храсторез)
към багер 0 10 000 0 10 000

ОБЩО: 1 056 009 1 163 569 0 10 000 166411 173 971 889 508 979 598

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

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ -ПРИХОДИ Било            Става
-да се промени§ 62-02 Трансфери м/у  бюджетни с/ки
                                      и СЕС с (-)90 000 лв.                                          (-)  317 203 лв.  (-)  407 203 лв.
-в т.ч. 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” с (-) 90 000 лв.                                                   (-) 205 072 лв. (-) 295 072 лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ -РАЗХОДИ Било            Става
Местна дейност „Общинска администрация“
-да се увеличи § 51-00 Основен ремонт с 7 560 лв.                                          53 720 лв.     61 280 лв.



Местна дейност „Други дейности по здравеопазването“
-да се увеличи § 43-09 Др.субсидии и плащания с 11 050 лв.                         59 385 лв.     70 435 лв.

Местна дейност „Други дейности по БКС”
-да се увеличи § 10-30 Текущ ремонт с  40 000 лв.                                          37 720 лв.     77 720 лв.
-да се увеличи § 52-03 Прид. на машини и съоръжения” с 10 000 лв.           23 500 лв.     33 500 лв.

Местна дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт
и изграждане на пътищата”
-да се намали § 10-20 Външни услуги с 58 300 лв.                                         317 900 лв.   259 600 лв.
-да се увеличи § 10-30 Текущ ремонт с  8 300 лв.                                       1 425 000 лв. 1 433 300 лв.

 „Резерв”
- да се намали § 00-98 Резерв за непредв.и неотл.р-ди с 108 610 лв.           323 314 лв.   214 704 лв.

3. Дава съгласие неусвоените средства към 30.12.2020 г. от постъпилите през
2018г., 2019 г. и 2020 г. по бюджета на община Руен трансфери за зимно поддържане и
снегопочистване на общинските пътища, в размер на 58 300 лв. да се използват  за
финансиране на  обект  „Маркировка на общинска пътна мрежа ( IV  класна)”.

4. 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:

- „Маркировка на общинска пътна мрежа ( IV  класна)” със стойност от 58 300 лв. и
източник на финансиране – Преходен остатък от целеви трансфери за зимно
поддържане и снегопочистване към 31.12.2020 г.

             -  „Текущ ремонт на детски площадки на територията на Община Руен” със сума 40 000
лв. и  източник на финансиране „Постъпления от продажба на общ. нефинансови
активи съгл. чл.127 ал.2 от ЗПФ”.

5. Приема актуализация на разчета за 2021 г.  на 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”,
както следва:

ПРИХОДИ                                                                                                           Било              Става
- да се увеличи § 62-01 „Трансфери м/у бюджет и СЕС”  с 90 000 лв.       205 072 лв.    295 072 лв.

РАЗХОДИ
- да се увеличи § 51-00 „Основен ремонт” с 90 000 лв.                                769 608 лв.    859 608 лв.

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

ПО ТОЧКА ШЕСТА: – РАЗНИ

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

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п )

                                                                            / Хасан А. Хасан /


