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 № 30
от заседание, проведено на 16.12.2021 година
ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно:
Приемане на Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие на
община Руен 2014-2020 г.
2. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Промяна
на план-сметка за приходите и разходите за битови отпадъци на община Руен за
2021г.
3. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно:
Награждаване с еднократна парична награда на изявени състезатели от Спортен
клуб по борба „Руен”.
4. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно:
Актуализация на капиталовата програма, бюджета на общината и разчетите на
някои общински сметки за средства от Европейския съюз на община Руен за 2021 г.
5. Разни.
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…………………………........…………………………………………
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Приемане на Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие
на община Руен 2014-2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 224
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), във връзка с чл.34 от Закона за
регионалното развитие, Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:

1. Одобрява Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие на община
Руен за периода 2014-2020 г.
2. Във връзка с чл. 26, ал. 2 от ППЗРР, Общински съвет Руен възлага на Кмета на
Община Руен да публикува документа „Доклад за последваща оценка на Общински план
за развитие на община Руен 2014-2020 г.“ на официалната страница на община Руен и
на портала за обществени консултации на Министерския съвет в интернет.
Приложение: Доклад за Последваща оценка на Общински план за развитие на
община Руен 2014-2020 г.
..........................................................................................................
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Промяна на план-сметка за приходите и разходите за битови отпадъци на
община Руен за 2021г.
Р Е Ш Е Н И Е № 225
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 132 от
Протокол № 17 от 23.12.2020 г., Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:
Променя план-сметката на приходите и разходите за битови отпадъци на Община
Руен за 2021 г. в частта за разходите, както следва:
РАЗХОДИ
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци

Първонач. Актуализ.
план 2021
план 2021 г.
0
0

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – в т.ч.
услугата по договор с ДДС включващ услугите по т.1, 2 и 4:
2.1. Услуга по договор без ДДС/вкл. т.1 и т.4 от план-сметката
2.2. Дължим ДДС за услуга по договор – 20 %
3. Управление на дейностите по проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и отчисленията по чл. 60
и 64 от Закона за управление на отпадъците.
3.1. За обработване на депа
3.2. Отчисленията по чл. 64 от ЗУО
3.3. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците
3.4. Такса за регионално депо Братово по договор
3.5. Дължим ДДС за такса до договор – 20 %
3.6. Др.непредвидени дейности, вкл.по предписание на контролни органи

983 915

983 915

819 229
163 986

835 906
148 009

824 300

824 300

36 000
533 000
55 900
149 500
29 900
20 000

544 260
57 047
185 827
37 166
-

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
други територии от населените места, предназначени за обществено
ползване.
0
ОБЩО:
1 808 215

0
1 808 215

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

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Награждаване с еднократна парична награда на изявени състезатели от
Спортен клуб по борба „Руен”.
Р Е Ш Е Н И Е № 226
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Руен
РЕШИ:
1. Награждава с еднократна парична награда следните състезатели от Спортен клуб
по борба „Руен“, а именно:
- Ердал Галип в категория 62 кг. спечелил първо място на Световно първенство
проведено през периода от 16 до 17.09.2021 г. в гр. Белград Република Сърбия, второ
място на Европейско първенство и първо място на Балканско първенство, с еднократна
парична награда от 800 (осемстотин) лева;
- Андрей Сичаков в категория 65 кг. спечелил трето място Държавно лично
първенство проведено през периода от 7 до 8.01.2021 г. - мъже с еднократна парична
награда от 400 (четиристотин) лева;
- Шабан Шабан в категория 62 кг. спечелил второ място на Държавно лично
първенство, проведено през периода от 15 до 17.01.2021 г. в гр.Горна Оряховица –
момчета, с еднократна парична награда – 200 (двеста) лева;
- Христо Христов в категория до 35 кг.. спечелил първо място на Държавен личноотборен шампионат проведен през периода от 20 до 21.02.2021 г. в гр.Сливен - момчета с
еднократна парична награда – 300 (триста) лева;
- Огнян Тодоров в категория до 62 кг. спечелил второ място на Държавен личноотборен шампионат проведен през периода от 20 до 21.02.2021 г. в гр.Сливен - момчета с
еднократна – парична награда – 200 (двеста) лева;
- Мукит Боянов в категория до 85 кг. спечелил второ място на Държавен личноотборен шампионат проведен през периода от 20 до 21.02.2021 г. в гр.Сливен - момчета с
еднократна –парична награда – 200 (двеста) лева;
- Джемал Хюсеин в категория до 68 кг. спечелил трето място на Държавен личноотборен шампионат проведен през периода от 20 до 21.02.2021 г. в гр.Сливен - момчета с
еднократна –парична награда – 100 (сто) лева;
- Ергюн Шукри – в категория до 51 кг. спечелил второ място на Държавен личноотборен шампионат проведен през периода от 17 до 19.03.2021 г. в гр.Самоков - кадети с
еднократна парична награда – 300 (триста) лева;
- Осман Боянов в категория до 125 кг. спечелил трето място на Държавен личноотборен шампионат проведен през периода от 17 до 19.03.2021 г. в гр.Самоков - кадети с
еднократна парична награда – 200 (двеста) лева;
- Петър Янулов в категория до 86 кг. спечелил първо място на Държавно личноотборен шампионат проведен през периода от 2 до 3.06.2021 г. в гр.Ловеч – мъже с
еднократна парична награда – 600 (шестстотин) лева;
- Георги Паскалов в категория до 92 кг. спечелил второ място на Държавно личноотборен шампионат проведен през периода от 2 до 3.06.2021 г. в гр.Ловеч – мъже с
еднократна парична награда – 500 (петстотин) лева;
2. Награждава с еднократна парична награда треньора на Спортен клуб по борба
„Руен“- Баязид Кемал с парична награда от 1 000 (хиляда) лева.

3. Средствата за награждаване в размер на общо 4 800 (четири хиляди и
осемстотин) лева да се изплатят от параграф 10-98 „Др.разходи некласифицирани в
другите параграфи и подпараграфи” на местна дейност „Спортни бази за спорт за
всички”.
4. Възлага на кмета на Община Руен да издаде заповед за изплащане на сумите.
......................................................................................................................
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община
Руен – относно: Актуализация на капиталовата програма, бюджета на общината и
разчетите на някои общински сметки за средства от Европейския съюз на община
Руен за 2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 227
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:
В т.ч. по източници на финансиране
№
по
ред

Наименование

1

2

Годишна задача за
2021 г

Целева субсидия
за капиталови
разходи

Собствени
приходи и
преходен
остатък

Сметки за
средства от
Европейския съюз

било

става

било

става

било

става

било

става

3

4

5

6

7

8

9

10

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
§5100 Основен ремонт
Функция "Образование"

Основен ремонт на покрива на
сгради с инициали МЖ (училище)
и МЖ, находя-щи се в недвижим
имот, съставляващ п.и. с № 47 по
неодобрения КП на с. Мрежичко,
1. общ. Руен, обл. Бургас

80 000

79 075

80 000

79 075

15 000

15 000

5 000

5 025

10 000

9 975

5 000

5 000

4 100

5 000

900

0

100 000

99 075

89 100

89 100 10 900

9 975

§5200 Придобиване на ДМА
Функция "Образование"

1.

2.

Доставка на оборудване и
обзавеждане за детски градини
в Община Руен
Доставка на комбинирани
детски съоръжения в Община
Руен, Община Руен
Всичко

0

0

2. Да се актуализира бюджета на Община Руен за 2021 г., както следва:
2.1. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ -приходи
-да се промени § 75-00 „Временни безлихвени заеми между
бюджети” с (-) 39 000 лв.

Било

в т.ч. – за ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Планиница - (-) 39 000 лв.

2.2.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - разходи
Държавна дейност „Неспециализирани училища без
професионални гимназии”
- да се намали § 10-98 „Др.разходи некласифицирани по други
параграфи и подпараграфи с 39 000 лв.

Става

-

(-) 39 000 лв.

-

(-) 39 000 лв.

Било

Става

129 196 лв.

90 196 лв.

- да се увеличи плана на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Планиница с 39 000 лв. в държавна дейност
„Неспециализирани училища без професионални гимназии”. Разпределението по параграфи от
ЕБК да се направи от директора на училището. Срок на връщане на заема 30.06.2022 г.
Държавна дейност „Здравен кабинет в ДГ и училища“
-да се намали § 01-01 „Заплати на персонала по труд. прав.“ с 1 400 лв.
-да се увеличи § 10-20 „Външни услуги“ с 1 200 лв.
-да се увеличи § 10-51 „Командировки“ с 200 лв.
2.3. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - приходи

Било
Става
194 000 лв. 192 600 лв.
4 371 лв.
5 571 лв.
800 лв.
1 000 лв.
Било

Става

- да се увеличи § 13-01 „Данък върху недвижимите имоти” с 23 600 лв. 176 400 лв.
200 000 лв.
- да се увеличи § 13-04 „Данък при придобиване на имущество по
дарение и възмезден начин имоти” с 25 200 лв.
159 800 лв. 185 000 лв.
- да се намали § 27-01 „Такса детски градини” с 19 000 лв.
99 000 лв.
80 000 лв.
- да се намали § 27-05 „Такса за ползв.на пазари и тържища” с 12 000 лв. 15 000 лв.
3 000 лв.
- да се увеличи § 27-07 „Такса за битови отпадъци” с 120 000 лв.
812 000 лв.
932 000 лв.
- да се увеличи § 28-09 „Глоби, санкции и ……..” с 48 000 лв.
64 000 лв. 112 000 лв.
- да се увеличи § 36-19 „Други неданъчни приходи” с 14 000 лв.
50 000 лв.
64 000 лв.
- да се промени § 37-01 „Внесен ДДС” с (-) 55 000 лв.
(-) 170 000 лв. (-) 225 000 лв.
- да се намали § 40-22 „ Приходи от продажба на сгради” с 50 000 лв.
50 000 лв.
0 лв.
- да се намали § 40-40 „ Приходи от продажба на земя ” с 40 000 лв.
150 000 лв. 110 000 лв.
- да се увеличи § 41-00 „ Приходи от концесии” с 10 000 лв.
30 000 лв.
40 000 лв.
- да се намали § 61-01 „Трансфери м/у бюдж. сметки- получени
трансфери“ с 565 717 лв.
-да се увеличи § 61-02 „Трансфери м/у бюдж. сметки- предост.
трансфери“ с 523 310 лв.

858 572 лв.
(-) 750 247 лв.

292 855 лв.
(-) 226 937 лв.

(535 717 лв. и (-) 12 407 лв. от актуал. план-сметка)

- да се увеличи § 93-36 „Друго финансиране – операции с активи –
предост.временни депозити, гаранции на други бюджетни
организации (+/-)“ с 30 000 лв.

0 лв.

30 000 лв.

2.4.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - разходи
Местна дейност „Общинска администрация”
- да се намали § 10-15 „Материали” с 12 000 лв.
- да се увеличи § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 65 714 лв.
- да се намали § 10-91 „Разходи за СБКО“ с 41 714 лв.
- да се намали § 19-01 „Платени държ. данъци и такси“ с 12 000 лв.

Било
120 000 лв.
190 000 лв.
41 714 лв.
20 000 лв.

Става
108 000 лв.
255 714 лв.
0 лв.
8 000 лв.

Местна дейност „Общински съвет”
Било
Става
-да се намали § 01-01 Заплати на персонала по труд. правоот. с 3 800 лв. 47 400 лв.
43 600 лв.
-да се увеличи § 02-02 Възнагр.за персон.по извънтруд.прав.с 5 000 лв. 189 500 лв. 194 500 лв.
-да се намали § 02-08 „Др.плащания на персонала“ с 2 200 лв.
5 000 лв.
2 800 лв.
-да се увеличи § 05-80 „Осигуровки за ДЗПО“ с 1 000 лв.
5 400 лв.
6 400 лв.
Местна дейност „Превантивна дейност за намаляване на
вредните последствия от бедствия и аварии”
- да се увеличи § 10-20 „Външни услуги” с 14 000 лв.

Било
35 000 лв.

Става
49 000 лв.

Местна дейност „Детски градини”
- да се намали § 10-11 „Храна” с 23 300 лв.
- да се увеличи § 10-15 „Материали” с 12 844 лв.
- да се увеличи § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 38 000 лв.
- да се увеличи § 10-20 „Външни услуги” с 5 100 лв.
- да се намали § 51-00 „Основен ремонт” с 925лв.

Било
Става
175 300 лв. 152 000 лв.
27 100 лв.
39 944 лв.
18 000 лв.
56 000 лв.
17 000 лв.
22 100 лв.
185 070 лв. 184 145 лв.

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

Било
70 435 лв.

Става
81 485 лв.

Местна дейност „Водоснабдяване и канализация“
-да се намали § 10-30 Текущ ремонт с 35 900 лв.

Било
35 900 лв.

Става
0 лв.

Местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
- да се увеличи § 10-20 „Външни услуги” с 3 000 лв.
10 000 лв.
Местна дейност „Осветление на улици и площади”
-да се увеличи § 10-16 Вода, горива и енергия с 90 000 лв.
Местна дейност „Чистота“
- да се намали § 10-20 „Външни услуги“ с 3 696 лв.
- да се намали § 19-01 „Платени държ.данъци” с 29 900 лв.

Било
380 000 лв.

13 000 лв.
Става
470 000 лв.

Било
Става
1 025 429 лв. 1 021 733 лв.
29 900 лв.
0 лв.

Местна дейност „Др.дейности по опазване на околната среда“
- да се намали § 10-20 „Външни услуги“ с 900 лв.
-да се увеличи § 10-15 „Материали“ с 900 лв.

Било
59 348 лв.
361 лв.

Става
58 448 лв.
1 261 лв.

Местна дейност „Спортни бази за спорт за всички“
- да се намали § 10-20 „Външни услуги” с 4 800 лв.
-да се увеличи § 10-98 „Др.разходи некласифиц. по други
параграфи и подпараграфи” с 4 800 лв.

Било
11 000 лв.

Става
6 200 лв.

0 лв.

4 800 лв.

Местна дейност „Др.дейности по културата“
-да се намали § 10-11 Храна с 10 000 лв.
-да се намали § 10-20 Външни услуги с 21 100 лв.
-да се намали § 10-98 „Др.разходи некласифиц. по други
параграфи и подпараграфи” с 12 000 лв.

Било
10 000 лв.
21 100 лв.

Става
0 лв.
0 лв.

12 000 лв.

0 лв.

Местна дейност „Др.дейности по икономиката”
- да се увеличи § 02-08 „Др.плащания на персонала“ с 200 лв.
- да се увеличи § 10-16 „Вода, горива и енергия” с 1 800 лв.
Местна дейност „Приюти за безстопанствени животни”
- да се увеличи § 10-20 „Външни услуги” с 1 220 лв.

Било
600 лв.
13 500 лв.
Било
35 880 лв.

Става
8 00 лв.
15 300 лв.
Става
37 100 лв.

Дофинансиране „Служби и дейности по изборите“
- да се увеличи § 01-01 „Заплати на персонала” с 9 500 лв.
- да се увеличи § 05-51 „Осигурителни вноски за ДОО“ с 2 500 лв.
Дофинансиране „Др.дейности по образованието“
-да се намали § 02-05 „Изплатени суми от СБКО“ с 45 лв.
-да се увеличи § 02-08 „Др.плащания на персонала“ с 45 лв.
- да се намали § 19-81 „Платени общински данъци“ с 120 лв.
-да се увеличи § 10-20 „Външни услуги“ с 120 лв.

Било
1 200 лв.
3 000 лв.
Било
100 лв.
0 лв.
120 лв.
565 лв.

Става
10 700 лв.
5 500 лв.
Става
55 лв.
45 лв.
0 лв.
685 лв.

3. Приема разчети и актуализация на разчетите по проектите изпълнявани в Община
Руен през 2021 г., както следва:
3.1. Приема актуализация на разчета за 2021 г. на проект „Подкрепа за успех” по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – приложение № 7.3
към бюджета за 2021 г.
ПРИХОДИ
- да се увеличи § 63-01 „Трансфери м/у СЕС” с 386 651 лв.
РАЗХОДИ
- да се увеличи § 01-01 „Заплати на персонала” с 262 869 лв.
- да се увеличи § 05-51 „Осигурителни вноски за ДОО“ с 46 375 лв.
- да се увеличи § 05-52 „Осигурителни вноски за УПФ“ с 13 246 лв.
- да се увеличи § 05-60 „Осигуровки за ЗОВ“ с 18 764 лв.
- да се увеличи § 05-80 „Осигуровки за ДЗПО“ с 12 122 лв.
- да се увеличи § 10-15 „Материали” с 18 393 лв.
- да се увеличи § 10-20 „Външни услуги” с 14 882 лв.

Било
0 лв.
231 513 лв.
28 745 лв.
10 804 лв.
12 100 лв.
7 284 лв.
43 927 лв.
12 719 лв.

Става
386 651 лв.
494 382 лв.
75 120 лв.
24 050 лв.
30 864 лв.
19 406 лв.
62 320 лв.
27 601 лв.

3.2. Приема актуализация на разчета за 2021 г. на проект „Активно приобщаване в
системата на предучилищното образование” по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” – приложение № 7.4 към бюджета за 2021 г.
ПРИХОДИ
- да се увеличи § 63-01 „Трансфери м/у СЕС” с 30 000 лв.
РАЗХОДИ
- да се увеличи § 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи
и книги за библиотеките “ с 12 000 лв.
- да се увеличи § 42-14 „Тек.трансфери за домакинства” с 18 000 лв.

Било
Става
57 945 лв. 87 945лв.

9 600 лв.
23 400 лв.

21 600 лв.
41 400 лв.

3.3. Приема актуализация на разчета за 2021 г. на проект „Образование за утрешния
ден” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” - приложение
№7.5 към бюджета за 2021 г.
ПРИХОДИ
- да се увеличи § 63-01 „Трансфери м/у СЕС” с 6 124 лв.
РАЗХОДИ
- да се увеличи § 01-01 „Заплати на персонала” с 4 354 лв.
- да се увеличи § 05-51 „Осигурителни вноски за ДОО“ с 979 лв.
- да се увеличи § 05-52 „Осигурителни вноски за УПФ“ с 275 лв.
- да се увеличи § 05-60 „Осигуровки за ЗОВ“ с 321 лв.
- да се увеличи § 05-80 „Осигуровки за ДЗПО“ с 195 лв.

Било
0 лв.

Става
6 124 лв.

4 012 лв.
296 лв.
109 лв.
125 лв.
75 лв.

8 366 лв.
1 275 лв.
384 лв.
446 лв.
270 лв.

3.4. Приема разчет за 2021 г. на проект „Квалификация за професионално развитие
на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж”, което да стане приложение № 7.9 към бюджета за 2021 г.
ПРИХОДИ

Уточнен план
за 2021 г.
15 646 лв.

- § 63-01 „Трансфери м/у СЕС- получени трансхери”
.
РАЗХОДИ
- § 10-20 „Външни услуги”

15 646 лв.

3.5. Приема разчет за 2021 г. на проект „Равен достъп до училищно образование в
условия на кризи” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж”, което да стане приложение № 7.10 към бюджета за 2021 г.
ПРИХОДИ

Уточнен план
за 2021 г.
3 967 лв.

- § 63-01 „Трансфери м/у СЕС”
РАЗХОДИ
- § 01-01 „Заплати на персонала”
- § 05-51 „Осигурителни вноски за ДОО“
- § 05-52 „Осигурителни вноски за УПФ”
- § 05-60 „Осигуровки за ЗОВ“
- § 05-80 „Осигуровки за ДЗПО“
- § 10-15 „Материали”

3 106 лв.
386 лв.
140 лв.
203 лв.
121 лв.
11 лв.
3 967 лв.

3.6. Приема разчет на проект №BG05M9OP001-6.002-0168-С01 „Патронажна грижа
+ в община Руен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
за 2021 г., което да стане приложение №7.11. към бюджета за 2021 г.

РАЗЧЕТ
на проект "Патронажни грижи +", оперативна програма "Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г." по процедура "Патронажна грижа +" №BG05M9OP001-2.101-0032 за 2021 г.

/лева/
Наименование

№ на §§

ОБЩО

в т.ч. от
ЕС

Общински
бюджет

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ”
ІI. Трансфери
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)

§ 63-00

Всичко трансфери:

26 809
26 809

26 809

0

0

2 000

2 000

26 809

РАЗХОДИ

Функция "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"
Дейност "Патронажни грижи"
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.правоотн.

§ 01-01

Запл. и възнагр. за перс.,нает по сл.правоотн.

§ 01-02

0

Други
възнаграждения
нещ.персонал

и

плащания

за
§ 02-01

14 200

14 200

Възнаграждения и плащания по нетруд.правоотн.

§ 02-02

Обезщетения с харкт. на възнаграждение

§ 02-08

2 000
69

2 000
69

Задълж. осиг. вноски от работодатели за ДОО

§ 05-51

2 220

2 220

Задълж. осиг. вноски от работодатели за ЗО
Задълж. осиг. вноски от работодатели за ДЗПО

§ 05-60
§ 05-80

940

940

Материали

§ 10-15

580
1 400

580
1 400

Вода, горива и енергия

§ 10-16

400

400

Външни услуги

§ 10-20

3 000

3 000

26 809

26 809

Всичко разходи:

0

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), от
който във функция „Благоустройство и комунално стопанство” се изключва обект:
„Текущ ремонт – проверка на състоянието и възстановяване експлоатационната годност
на водоземни съоръжения – сондажи” със стойност 35 900 лв.
......................................................................................................................

ПО ТОЧКА ПЕТА: – РАЗНИ

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :

(п)
/ Хасан А. Хасан /

