
 
 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 № 33 
 

от заседание, проведено на 24.02.2022 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 2022 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: 
Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ).  

 

4. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване.  

 

5. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Проектиране на мероприятия в Общински горски територии на Община Руен от 
ЛФ (Лесосечен фонд) през 2022 година. 

 

6. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Проектиране на мероприятия в Общински горски територии на Община Руен от 
ЛФ (Лесосечен фонд) през 2022 година. 

 

7. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Проектиране на мероприятия в Общински горски територии на Община Руен от 
ЛФ (Лесосечен фонд) през 2022 година. 

 

8. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Премахване на горско-дървесна растителност от семейство дъбови – (цер), от 
гробищен парк на с. Зайчар, община Руен, област Бургас, които застрашават 
сигурността и живота на гражданите и деформират с кореновата си система 
надгробните плочи и паметници. 

 

9. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Задоволяване на местното население на община Руен с дърва за огрев за 
отоплителен сезон 2022/2023 година. 

 

10. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в община Руен и Правилник 
за организацията и дейността му.   

 



11. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Създаване на обществен съвет за контрол при осъществяване дейностите в областта 
на социалните помощи в община Руен и Правилник за организацията и дейността 
на обществения съвет за контрол при осъществяване на дейностите в областта на 
социалните помощи.  

 

12. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Изменение и допълнение на Наредба №2А за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Руен.  

 

13. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Руен. 

 

14. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Актуализация на бюджета на община Руен за 2021 г. и поименния списък за текущи 
ремонти. 

 

15. 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 2022 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 236 

 
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 2022 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/КАДАСТР
АЛЕН № 

Площ 
/дка/ 

НТП Категория Местност 

Припек 46930.10.35 7,300 от 
8,374 

Нива  5 Мандра бурун 

Припек 46930.10.48 4,936 нива 5 Мандра бурун 
Череша 80563.21.13 2,000 от 

6,276 
Изоставена орна земя 6 Корията 

Топчийско 72864.35.24 18,000 от 
20,516 

Изоставена орна земя 9 Юрт Уджу 

Топчийско 72864.35.25 10,100 от 
13,398 

Изоставена орна земя 9 Юрт Уджу 

Топчийско 72864.65.38 4,000 от 
4,646 

Изоставена орна земя 9 Юрт Уджу 

Топчийско 72864.66.15 1,500 от 
1,746 

нива 9  Бей алан 



Топчийско 72864.58.10 4,975 Изоставена орна земя 8 Бекчи 
Топчийско 72864.59.13 3,453 Изоставена орна земя 8 Бекчи 
Топчийско 72864.59.16 3,000 от 

5,989 
Изоставена орна земя 8 Бекчи 

Топчийско 72864.35.13 10,900 от 
11,207 

Изоставена орна земя 9 Каяджък 

Топчийско 72864.35.16 11,700 от 
14,650 

Изоставена орна земя 9 Каяджък 

Топчийско 72864.35.17 7,900 от 
8,988 

Изоставена орна земя 9 Каяджък 

Топчийско 72864.35.18 6,500 от 
8,773 

Изоставена орна земя 9 Каяджък 

Топчийско 72864.58.6  8,00 от 
12,449 

Изоставена орна земя 8 Бекчи 

Топчийско 72864.26.2 1,273 нива 6 Булгурджу 
Топчийско 72864.35.14 3,294 Изоставена орна земя 9 Каяджък 
Топчийско 72864.35.19 5,083 Изоставена орна земя 9 Каяджък 
Топчийско 72864.35.20 5,204 Изоставена орна земя 9 Каяджък 
Топчийско 72864.35.23 4,138 Изоставена орна земя 9 Каяджък 
Топчийско 72864.58.8 5,336 Изоставена орна земя 8 Бекчи 
Топчийско 72864.58.9 4,816 Изоставена орна земя 8 Бекчи 
Топчийско 72864.58.11 10,217 Изоставена орна земя 8 Бекчи 
Топчийско 72864.59.14 4,314 Изоставена орна земя 8 Бекчи 
Топчийско 72864.66.18 4,243 нива 9 Топчу кору 
Топчийско 72864.66.13 3,258 нива 9 Бей алан 
Мрежичко 49254.4.3  3,000 от

  3,165 
нива 6 Шюкрю тарла 

Мрежичко 49254.29.12 4,000 от 
6,294 

нива 6 Бостанлък 

Мрежичко 49254.19.4 3,000 от 
3,323 

нива 6 Ачма 

Мрежичко 49254.1.17 8,000 от 
8,498 

нива 5 Мехмедадасъ 

Мрежичко 49254.25.3 9,000 от 
17,472 

Изоставена орна земя 6 Чуветлери 
адасъ 

Мрежичко 49254.37.1 10,000 от 
13,326 

Изоставена орна земя 5 Буниурду 

Мрежичко 49254.5.8 2,000 от 
2,835 

Изоставена орна земя 6 Кюфелер 

 
2. 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 Начална 
тръжна цена за 
обекта с ДДС 

/месечно/ 

Срок за 
отдаване 

Отдава се 
за: 

Преображенци Общински терен, заключен 
между о.т. 57,58, до УПИ VI-

228, кв.24 

1 ---- 5,00 10 год. За 
търговска 
дейност 

 
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 2022 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 № 237 

 
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. 
 

Населено 
място 

Идентификация Площ 
/кв.м 

АОС Начална 
тръжна цена за 
обекта с ДДС 

/месечно/ 

Срок за 
отдаване 

Отдава се 
за: 

Преображенци Общински терен, между о.т. 
57,58 и упи VI-228, кв. 24 по 

плана на с. Преображенци 

1 ---- 5,00 10 год. За 
търговска 
дейност 

 
2. Упълномощава 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: Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ). 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 238 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, параграф 27, ал. 2 т. 2 от ПЗР към ЗИД на 

ЗСПЗЗ, обн. ДВ, бр.62/10.08.2010 год., вр. чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Руен  
 

Р Е Ш И : 
 

І. Да се предоставят земеделски земи от ОПФ, землище с. Вишна, общ. Руен, по 
мотивирано искане на ОС Земеделие с. Руен, вх. № РД-13-68/07.02.2022 год. и във връзка 
със съдебно решение №403/11.06.1998 год., както следва: Имот с идентификатор 
11363.14.2, с площ от 31,500 дка местност „Ада”, при граници имоти с 
идентификатори 11363.14.14, 11363.14.1, 11363.14.16, 11363.14.15 по КК на с. Вишна, 
Община Руен с ЕКАТТЕ 11363 по представена скица – проект с № 25-
22702/27.01.2022 год., издадена от СГКК - Бургас. 

 
ІІ. Настоящото решение да се връчи по реда на АПК на Кадир Исуф Юсеин с 

административен адрес с. Драгово, общ. Карнобат и служебно на ОС „З” Руен. 
 

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



ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община 
Руен – относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и 
индивидуално ползване. 

Р Е Ш Е Н И Е № 239 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл. 37о, ал.1, ал.4 от ЗСПЗЗ, 
чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И: 

 
І. Приема годишен план за паша за имоти от ОПФ с НТП „пасища,мери” и 

„ливади” за всички землища на територията на Община Руен – Приложение № 1; 
 
ІІ. Определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, 

описани по землища, площи,категории и средни рентни плащания за Община Руен  в 
приложение №2, неразделна част от настоящото решение.  

 
  IІІ. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо и индивидуално ползване  
пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, описани по землища в приложение 
№ 2, неразделна част от настоящето решение, на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, по цена, определена по пазарен 
механизъм, които ще поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанската 
2022/2023 при спазване на условията на чл.37и ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9, ал.12, ал.13, 
ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  
 
          ІV. Мерите, пасищата и ливадите по чл.37и, ал.13, определени за индивидуално 
ползване за съответното землище, останали  след проведени процедури по чл.37и ал.4 от 
горепосочения нормативен акт, се отдават под наем чрез публичен търг с явно наддаване 
само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ като първоначалната наемна тръжна цена се определя по пазарен механизъм. 
Договорите се сключват за една стопанска година - 2022/ 2023 година. 
 

V. Мерите, пасищата и ливадите по чл.37и, ал.14, определени за индивидуално 
ползване за съответното землище, останали  след проведени процедури по чл.37и ал.4 и 
ал.13 от ЗСПЗЗ, се отдават под наем чрез публичен търг с явно наддаване на собственици 
на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги подържат в добро земеделско 
и екологично състояние като първоначалната наемна тръжна цена се определя по пазарен 
механизъм. Договорите се сключват за една  стопанска година - 2022/ 2023 година. 
  
             VІ. Мерите и пасищата, определени за общо ползване се ползват безвъзмездно от 
всички лица, притежаващи селскостопански животни; 
 
           VІІ. Мерите и пасищата в населените места, представляващи традиционни сборни 
терени за колективни и общоселски стада от животни, както и прокарите до местата за 
паша и водопоите да се ползват от животновъдите с цел осигуряване на безпрепятствено 
преминаване и пашуване на животни. 
 



        VІІІ. Приема правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община 
Руен, които са задължителни за всички ползватели, съгласно приложение №3, неразделна 
част от настоящото решение. 
 

    ІХ. Възлага на Кмета на Община Руен да извърши необходимите действия за 
провеждане на процедурите по 37и, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9, ал.12, ал.13, ал.14 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
Х.Задължения на общината: 
-Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане 

на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
-Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
-Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се 

определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за 
профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за 
ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии 
предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за 
предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. 
В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху 
използването им при необходимост. 

 
ХІІ. Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери,пасища и 

ливади:  
 - Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 
провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
 - Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да 
не ги използват за неземеделски нужди. 
 - Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и 
други отпадъци. 
 - Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите. 
 - Да окосяват порастналата, неизпасана трева. 
 - При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати 
за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от 
пречистени отпадни води. 
 - Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата. 
 - Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери 
отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи. 
 - Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
 - Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите. 
 - Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

-Да не ограждат наетите мери и пасища. 
-Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички 

тревопасни животни , отглеждани в населеното място , независимо от техния вид и 
възраст. 

-Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от 
разходите, които са направили по почистване на пасищата, мерите и ливадите. 

- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 
не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по 
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и други нормативни актове. 



- Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират 
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем. 

- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват 
Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на 
почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания. 

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

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

относно: Проектиране на мероприятия в Общински горски територии на Община 
Руен от ЛФ (Лесосечен фонд) през 2022 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 240 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1, във връзка с чл. 5, ал. 1 и 

ал.3, чл. 66, ал. 2, т. 3, чл. 68, ал. 2, чл. 71, ал. 1, т. 4, ал. 2, т. 2, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от 
Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ (Закон за горите) за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и не дървесни горски продукти, Общински съвет – Руен  

 
Р Е Ш И: 

 
1.  Общински съвет Руен, разрешава чрез провеждане на открит конкурс, ползване 

на дървесина (маркиране, добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване 
до целодневни и полудневни детски градини, учебни заведения и кметства по одобрен 
списък) от общински горски територии, собственост на община Руен, а именно от отдели 
309:О, 314:Б, 314:Н, 316:И, 335:Ф по ГСП (горско стопански план) на община Руен, 
които се намират в землищата на с. Дъскотна, община Руен, съгласно приложените 
справки – Решение №215 от Протокол №28/27.10.2021 г. на Общински съвет - Руен,  
Годишен план за ползване на дървесина от ОГФ на община Руен и утвърден график за 
мероприятия в изброените отдели с приблизителен обем на ползване по лежаща маса,  
както следва: 

 

 ШИРОКОЛИСТНИ – 575 пр. м3 (петстотин седемдесет и пет) пространствени 
кубически метра. 

   
2. 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 – 60,00  
(шестдесет) лева  без ДДС. 

 

Приложения: 
1. Решение №215 от Протокол №28/27.10.2021 г. на Общински съвет - Руен. 
2. Годишен план за ползване на дървесина. 
3. Утвърден график за обект 22-01.  

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

 
 



ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Проектиране на мероприятия в Общински горски територии на Община 
Руен от ЛФ (Лесосечен фонд) през 2022 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 241 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и 

ал. 3 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ (Закон за горите) за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и не дървесни горски продукти, Общински съвет – Руен  

 
Р Е Ш И: 

 
1.  Общински съвет Руен, разрешава чрез провеждане на открит конкурс, ползване 

на дървесина (маркиране и продажба на стояща дървесина на корен) от общинска 
горска територия, собственост на Община Руен, а именно от отдел 74:Л по ГСП (Горско 
стопански план) на Община Руен, която се намира в землищата на с. Дюля, община Руен, 
съгласно приложените справки – Годишен план за ползване на дървесина от ОГФ на 
Община Руен и Одобрен график за мероприятия в отдел 74:Л, с приблизителен обем на 
ползване по лежаща маса,  както следва: 

 
 ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА -  162 плътни м3  (сто шестдесет и два)  

плътни кубически метра. 
   

2. Общински съвет Руен, утвърждава първоначална цена, както следва: 
 Едра строителна дървесина (трупи за бичене) – 1 (един) плътен кубически 

метър (м3) – 80,00  (осемдесет) лева  без ДДС.  
 Средна технологична дървесина (обли греди) – 1 (един) плътен кубически 

метър (м3) – 40,00  (четиридесет) лева  без ДДС.  
 Дребна технологична  дървесина                – 1 (един) плътен кубически 

метър (м3) – 38,00  (тридесет и осем) лева  без ДДС.  
 Дърва за огрев                                               – 1 (един) плътен кубически 

метър (м3) – 35,00 (тридесет и пет)  лева без ДДС. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: В калкулацията на цената за дървесината е включена сумата от 
2 200 (две хиляди и двеста) лева за ремонт на временен път за достъп до Обект 22-02 с 
дължина 300 (триста) метра.  

 
Приложения: 

1. Решение №215 от Протокол №28/27.10.2021 г. на Общински съвет - Руен. 
2. Годишен план за ползване на дървесина. 
3. Утвърден график за обект 22-02.  

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

 
 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Проектиране на мероприятия в Общински горски територии на Община 
Руен от ЛФ (Лесосечен фонд) през 2022 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 242 

 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и 
ал. 3 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ (Закон за горите) за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и не дървесни горски продукти, Общински съвет – Руен  

 
Р Е Ш И: 

 
1.  Общински съвет Руен, разрешава чрез провеждане на открит конкурс, ползване 

на дървесина (маркиране и продажба на стояща дървесина на корен) от общинска 
горска територия, собственост на Община Руен, а именно от отдел 314:М по ГСП (Горско 
стопански план) на Община Руен, която се намира в землищата на с. Дъскотна, община 
Руен, съгласно приложените справки – Годишен план за ползване на дървесина от ОГФ 
на Община Руен и Одобрен график за мероприятия в отдел 314:М, с приблизителен обем 
на ползване по лежаща маса,  както следва: 

 
 ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА -  52 плътни м3  (петдесет и два)  плътни 

кубически метра. 
   

3. Общински съвет Руен, утвърждава първоначална цена, както следва: 

 Едра строителна дървесина (трупи за бичене) – 1 (един) плътен кубически 
метър (м3) – 80,00  (осемдесет) лева  без ДДС.  

 Средна технологична дървесина (обли греди) – 1 (един) плътен кубически 
метър (м3) – 40,00  (четиридесет) лева  без ДДС.  

 Дребна технологична  дървесина                – 1 (един) плътен кубически 
метър (м3) – 38,00  (тридесет и осем) лева  без ДДС.  

 Дърва за огрев                                               – 1 (един) плътен кубически 
метър (м3) – 35,00 (тридесет и пет)  лева без ДДС. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: В калкулацията на цената за дървесината е включена сумата от 

1 200 (хиляда и двеста) лева за ремонт на временен път за достъп до Обект 22-03 с 
дължина 200 (двеста) метра.  

 
Приложения: 

1. Решение №215 от Протокол №28/27.10.2021 г. на Общински съвет - Руен. 
2. Годишен план за ползване на дървесина. 
3. Утвърден график за обект 22-03.  

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

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

относно: Премахване на горско-дървесна растителност от семейство дъбови – (цер), 
от гробищен парк на с. Зайчар, община Руен, област Бургас, които застрашават 
сигурността и живота на гражданите и деформират с кореновата си система 
надгробните плочи и паметници. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 243 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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), Общински съвет – 
Руен  



 

Р Е Ш И : 
 

1. Общински съвет – Руен дава съгласие за премахване на 37 (тридесет и седем) броя 
горско дървесна растителност от гробищен парк на с. Зайчар, общ. Руен, които са 
потенциално опасни дървета. 

  
2. Общински съвет – Руен възлага на кмета на общината да издаде разрешение за 

отсичане и изкореняване на основание чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ, във връзка с чл. 17 от 
ППЗОСИ.  
 

3. Материалният добив (добитата дървесина) да бъде предоставен с предавателно-
приемателен протокол за нуждите на кметство с. Зайчар, община Руен, област Бургас.  

 

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

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен 
– относно: Задоволяване на местното население на община Руен с дърва за огрев за 
отоплителен сезон 2022/2023 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 244 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  във връзка с чл. 71, ал. 9 от Наредба за условията и реда за възлагане на 
дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 
недървесни горски продукти, Общински съвет – Руен  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява Разпределение  № 01 на дърва за огрев за отоплителен сезон 2022/2023 

година за задоволяване на местното население на Община Руен в 36 населени места, 
които се намират  в обхвата на ТП  ДГС-Айтос, както следва: 

 
№ НАСЕЛЕНО МЯСТО БРОЙ ЖИТЕЛИ  ДЪРВА   ПР. КУБ. М   
1 БИЛКА 900 1 260,0 
2 ВИШНА                           346 484,0 
3 ВРЕСОВО  1 244 1 742,0 
4 ДОБРА ПОЛЯНА 912 1 653,0 
5 ДОБРОМИР 1 282 1 795,0 
6 ДРОПЛА   446 624,0 
7 ДЪСКОТНА  877 1 228,0 
8 ЗАИМЧЕВО  537 752,0 
9 ЗАЙЧАР  1 371                              2 519,0 
10 КАМЕНЯК  217 304,0 
11 КАРАВЕЛОВО 535 749,0 
12 ЛИСТЕЦ 610 854,0 
13 ЛЮЛЯКОВО  2 753 3 254,0 
14 МРЕЖИЧКО  619 867,0 
15 ПЛАНИНИЦА 1 774 2 484,0 
16 ПОДГОРЕЦ  466 652,0 
17 ПРЕОБРАЖЕНЦИ 642 899,0 



18 ПРИПЕК  513 718,0 
19 ПРОСЕНИК 1 452 2 033,0 
20 РАЗБОЙНА 1 202 1 683,0 
21 РЕЧИЦА                               938 1 313,0 
22 РУЕН                           3 158 3 800,0 
23 РУПЧА 756 1 058,0 
24 РЪЖИЦА 1 557 1 580,0 
25 СКАЛАК 765 1 071,0 
26 СНЕЖА   461 645,0 
27 СНЯГОВО 1 265 2 392,0 
28 СОКОЛЕЦ               687 962,0 
29 СРЕДНА МАХАЛА 400 560,0 
30 СТРУЯ 769 1 077,0 
31 ТОПЧИЙСКО 1 061 2 086,0 
32 ТРЪНАК       1 983 2 400,0 
33 ЧЕРЕША 832 1 165,0 
34 ШИВАРОВО 499 699,0 
35 ЯБЪЛЧЕВО                           1 525 2 135,0 
36 ЯСЕНОВО 595 833,0 
                      ОБЩО: 35 950 50 330 пр.м3 

 
2. Упълномощава кмета на община Руен да извърши последващи необходими  

действия за задоволяване населението на община Руен с дърва за огрев за посочения 
отоплителен сезон. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Разпределение № 01 за отоплителен сезон 2022/2023 година 
2. Писмо с наш изх.рег.№ АСД-09-205 от 08.02.2022 година на Директор на ТП „ДГС –Айтос”. 

 

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

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

– относно: Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в община Руен и 
Правилник за организацията и дейността му. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 245 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 1 от Закона за 

социалните услуги, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 

I. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Руен в следния 
състав: 
Председател: 

1. Иб Мустафа Иб  - Заместник Кмет-Община Руен 
Членове: 
      2. Стефан Атанасов Янев – представител на РУ “Полиция” Руен 
      3. Неврие Хасан Хасан – директор Д“СП“- с.Руен; 
      4. Добрин  Бончев Стоянов – директор Д“БТ“ – с.Руен; 
      5. Ахмед  Мехмедали Ахмед – председател на Комисия по здравеопазване, 
образование, култура, спорт и социална политика; 
      6. Фирдес Ерджеб  Осман – ст.експерт по СД и Фондове в Община Руен 



      7. Здравка Иванова Стоева – представител на Медицински Център Руен 
      8. Невзат Лютфи Исмаил – началник отдел „Образование, култура и спорт“ 
      9. Али Аптула Али – социален работник в „Център за обществена подкрепа и 
почасово предоставяне на социални услуги в община Руен“ 
     10. Айше Хасан Хасан – лице ползващ социалната услуга „Личен асистент“ по 
механизъм за подкрепа на хора с увреждания. 
 

II. Приема  Правилник  за организацията и дейността на Съвета по въпросите на 
социалните услуги на Община Руен за контрол при осъществяване на дейностите в 
областта на социалните услуги. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Правилник  за организацията и дейността на Съвета по 
въпросите на социалните услуги на Община Руен за контрол при осъществяване на дейностите в 
областта на социалните услуги. 

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

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 
община Руен – относно: Създаване на обществен съвет за контрол при осъществяване 
дейностите в областта на социалните помощи в община Руен и Правилник за 
организацията и дейността на обществения съвет за контрол при осъществяване на 
дейностите в областта на социалните помощи. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 246 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.35 от Закона за социалното 

подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 
Общински съвет – Руен 

Р Е Ш И : 
 

I. Приема състав на обществения съвет за контрол при осъществяване дейностите в 
областта на социалните помощи в Община Руен, както следва: 

 
Председател: 

1. Иб Мустафа Иб – заместник-кмет на Община Руен 
Членове: 
      2. Снежана Желязкова Панайотова – секретар на община Руен 
      3. Неврие Хасан Хасан – директор Д“СП“- с.Руен; 
      4. Добрин  Бончев Стоянов – директор Д“БТ“ – с.Руен; 
      5. Ахмед  Мехмедали Ахмед – председател на Комисия по здравеопазване, 

образование, култура, спорт и социална политика; 
      6. Фирдес Ерджеб  Осман – ст.експерт по СД и Фондове в Община Руен 
      7. Здравка Иванова Стоева – представител на Медицински Център Руеню 
      8. Мехмед Хасан Чолак – секретар на МКБППМН 

 
II. Приема Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет за контрол 

при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Руен. 
 

Приложение: Проект на Правилник  за организацията и дейността на обществения 
съвет за контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в 
Община Руен. 

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



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

Руен – относно: Изменение и допълнение на Наредба №2А за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Руен. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 247 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във  връзка с  чл.1, ал. 2 от ЗМДТ, Общински 

съвет – Руен  
Р Е Ш И: 

 

Изменя и допълва  Наредба № 2А за определяне  размера на местните  данъци на 
територията  на община Руен, както следва: 

 
Пар.1.  В  чл. 11, ал.7  израза  „чл.181, ал.2” се заменя с „чл.181, ал.3”. 
 

.......................................................................................................... 
 
 
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 

община Руен – относно: Изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Руен. 

Р Е Ш Е Н И Е № 248 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във  връзка с  чл.1, ал. 2 от ЗМДТ, Общински 
съвет – Руен  

Р Е Ш И: 
 

Изменя и допълва Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 
такси  и цени на услуги на територията на Община Руен, а именно: 

§ 1.  Чл. 18,  ал.4  се изменя, както следва: 
„ Не се събира такса за: 
а/. услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци - 

част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ  за имоти, които попадат в райони, в които 
тези услуги не се предоставят от общината; 

б/ услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци - 
част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се 
ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 
октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота; 

в/ услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ , когато задължените лица са сключили договор 
за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на 
отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните 
съоръжения и инсталации, и са декларирали това обстоятелство до 31 октомври на 
предходната година в общината по местонахождението на имота.” 

§   2.  Чл. 18, ал. 6 се отменя. 
 

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



ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 
община Руен – относно: Актуализация на бюджета на община Руен за 2021 г. и 
поименния списък за текущи ремонти. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 249 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и  от Закона за публичните 

финанси, чл.37, 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. Да се актуализира бюджета на Община Руен за 2021 г., както следва: 

 
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ -РАЗХОДИ                                                              Било               Става 
     
Местна дейност „Ремонт и поддръжка на уличната мрежа“ 
- да се намали § 10-30 „Текущ ремонт“ с 5 070  лв.                                2 834 900 лв.     2 829 830 лв.        
 
Местна дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт 
и изграждане на пътища” 
- да се увеличи § 10-30 „Текущ ремонт” с 5 070 лв.                                1 433 300 лв.    1 438 370  лв.               
 

2. Приема промяна в списъка на предвидените средства за текущи ремонти в 
Община Руен за 2021 г. предназначени по обекти (приложение №13 към бюджет 2021 - 
решение №156 от протокол №20 от 09.03.2021 г. ), както следва: 
                                                                                                                                   Било           Става 
          1. Текущ ремонт на улици по населени места чрез чакълиране –  
доставка на чакъл.                                                                                                40 000 лв.     34 930 лв. 
          2. Текущ ремонт на общинска пътна мрежа   (IV класна ) чрез 
 запълване на банкети с чакъл.                                                                           30 000 лв.     29 870 лв. 
          3. Текущ ремонт на земеделски път Каменяк- Заимчево чрез  
запълване с чакъл.                                                                                                36 000 лв.     41 200 лв. 

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

 
 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: – РАЗНИ  
 

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

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

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п ) 

                                                                            / Хасан А. Хасан / 

 
     


