
 
 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 № 35 
 

от заседание, проведено на 21.04.2022 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: Отдаване 

под аренда на земеделски земи от общински поземлен фонд. 
 
4. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 

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

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

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

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

Премахване на храстова и горско-дървесна растителност от земеделски имоти – 
общинска собственост, които създават трудности за ползване по предназначение.  

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

на решение за определяне на представител на община Руен в извънредно общо 
събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение – Бургас” АД. 

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

на мандат на кмета на община Руен за гласуване на решения на Общото събрание 
на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация” ЕАД, гр. Бургас. 

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

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. на община Руен. 
 



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

Увеличение на индивидуалните месечни заплати на кметове в община Руен. 
 

11. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Допълнение към Решение №265 от протокол №34 от 31.03.2022 г.на ОбС. 

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

Използване на месечните обезпечения и отчисленията за 2022 г. по чл. 60, ал. 2. т. 1 и 
2  и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от община Руен, чрез 
нейния бюджет съгласно разпоредбите на §60 ПЗР към ЗИД на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 

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

Изразходване на средства, предоставени на община Руен, съгласно Постановление 
на Министерски съвет №326 от 12 октомври 2021 г.  
 

14. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Приемане на бюджета на община Руен за 2022 г. 
 

15. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 
финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи 
ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска 
собственост през 2022 г. в размер на 1 553 400 лв. 

 
16. 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 № 266 

 
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 / 

КАДАСТРАЛЕН № 

Площ /дка/ НТП Категория Местност 

Каравельово  36213.47.30 12,633 Изоставена нива  3 Яйла 

 36213.47.31 8,288 Изоставена нива  3 Яйла 

 36213.59.5 9,212 Изоставена нива  6 Дюз меше 

 36213.59.6 5,455 Изоставена нива 6 Дюз меше 

 36213.60.24 1,623 Изоставена нива  8 Хаджи алан 

 36213.60.25 3,038 Изоставена нива  8 Хаджи алан 

 36213.66.10 50,871 Изоставена нива  6 Демир кайряк 

 36213.70.16 1,597 Изоставена нива  8 Хаджи алан 

 36213.70.7 1,988 Изоставена нива  8 Хаджи алан 

 36213.70.11 19,319 Изоставена нива 8 Хаджи алан 

 36213.42.14 3,241 Нива  6 Харман ардъ 

 36213.57.38 6,529 Изоставена нива  6 Токат алтъ 

 36213.57.39 8,705 Изоставена нива  6 Токат алтъ 

 36213.46.4 3,891 Изоставена нива 6 Сатън ачмасъ 

 36213.46.5 3,126 Изоставена нива  6 Сатън ачмасъ 

 36213.50.20 7,823 Изоставена нива 6 Ада тарла 

 36213.56.2 13,323 Изоставена нива 6 Бююк юкуш алтъ 

 36213.57.8 7,932 Изоставена нива  6 Токат алтъ 

 36213.57.9 5,186 Изоставена нива 6 Токат алтъ 

 36213.57.12 6,061 Изоставена нива 6 Токат алтъ 

 36213.57.15 3,904 Изоставена нива 6 Токат алтъ 

 36213.57.36 4,586 Изоставена нива 6 Токат алтъ 

 36213.57.46 5,676 Изоставена нива 6 Токат алтъ 

 36213.61.2 3,122 Изоставена нива 8 Ачмалък 

 36213.61.5 5,681 Изоставена нива 8 Ачмалък 

 36213.70.1 61,639 Изоставена нива  3 Хаджи алан 

 36213.47.32 3,642 Изоставена нива  3 Яйла 

 36213.61.29 2,612 Изоставена нива 3 Ачмалък 

 36213.57.1 23,134 Изоставена нива  6 Токат алтъ 

 36213.57.4 22,303 Изоставена нива  6 Токат алтъ 

 36213.57.6 6,503 Изоставена нива  6 Токат алтъ 

 36213.46.14 9,784 Изоставена нива  6 Сатън ачмасъ 

 36213.46.8 1,240 Изоставена нива  6 Сатън ачмасъ 

 36213.46.2 4,159 Изоставена нива 6 Сатън ачмасъ 

 36213.46.9 2,737 Изоставена нива  6 Сатън ачмасъ 

 36213.46.20 4,516 Изоставена нива 6 Сатън ачмасъ 

 36213.46.18 2,663 Изоставена нива  6 Сатън ачмасъ 

 36213.46.17 4,428 Изоставена нива  6 Сатън ачмасъ 

 36213.46.15 3,364 Изоставена нива  6 Сатън ачмасъ 

 36213.46.6 11,533 Изоставена нива  6 Сатън ачмасъ 

 36213.46.21 12,487 Изоставена нива  6 Сатън ачмасъ 



Дъскотна  24699.64.25 3,200 от 10,489 За друг вид 
застрояване 

4 Токат алта 

Дропла  23755.16.2 3,500 от 13,997 Нива  6 Каршъ 

Руен  63224.91.11 19,569 Лозе  4 Кара куш 

Мрежичко  49254.16.31 5,827 Нива  6 Мезарлък ада 

 49254.37.14 2,265 Нива  5 Буниурду 

 49254.3.15 4,238 Нива  5 Чатрък адасъ 

Подгорец  15967.25.1 1,000 от 10,387  Нива  7 Ешек тарла 

 15967.25.2 0,808 Нива  7 Ешек тарла 

 15967.1.10 4,408 Нива  5 Манар пунар 

 15967.1.20 8,533 Нива  5 Манар пунар 

 15967.2.7 10,918 Нива  6 Манар пунар 

 15967.31.3 4,695 Нива  6 Демир алан 

 
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 Вид  
собственос

т 

Срок за 
отдаван

е 

Отдава се 
за: 

Речица Сграда, бивше общежитие  103 465/2002 Частна  10 год. За жилищни 
нужди 

Просеник  Жилище, част от сграда, 
находяща се в УПИ V, 
кв.21 

25 1371/201
1 

Частна  10 год. За жилищни 
нужди 

Руен  Помещение, част от 
сграда, находяща се  
вУПИ IX-251, кв.11 

15  5002/201
6 

Частна  10 год. За 
козметични 
услуги 

Просеник Терен, представляващ 
улично уширение между 
о.т. 52 и 65, до УПИ I-317, 
II-317 и  III-318, кв.15 

40 ----- Публична  10 год. За търговска 
дейност 

Просеник  Терен, представляващ 
улично уширение между 
о.т. 96 и 75, пред УПИ ХI-
145 

20 ------- Публична  10 год. За търговска 
дейност 

Просеник  Терен, представляващ 
част от УПИ VI, кв.21  

25  5479/201
8 

Публична  10 год. За търговска 
дейност  

 
3. Отдаване под аренда на имот от ОПФ: 

1. Имот с идентификатор 04056.320.3 по КК с.Билка, с площ от 1, 993 дка. 
 

4. Продажба на имоти от ОПФ чрез публичен търг с явно наддаване: 
 

№ Идентификатор Населено 
място 

Местност Площ на 
имота 
(дка) 

Категория Начин на 
трайно 

ползване 

Акт за 
общинска 

собственост 

1 12303.93.39 Вресово  -------- 2,055 0 За друг вид 
застрояване 

6995 

2 21614.18.19 Добромир  Мезарлъка  0,249 0 За друг вид 
застрояване 

6996 

3 24699.60.22 Дъскотна  Казан дере 1,587 4 Нива  3349 



 
5.  Продажба на имоти в строителни граници на населените места чрез публичен търг с явно 

наддаване: 
1. УПИ ХХХVIобщ, кв.30 по одобрен регулационен план на с.Вресово, Община Руен, с площ от  
223,60 кв.м., актуван с АОС № 7000/06.04.2022 год. 

ІІ. Възлага на кмета на Община Руен да предприеме всички необходими действия за 
реализирането на Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Руен за 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 № 267 
 
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 в настоящото решение – помещения и терени – 
публична общинска собственост, както следва:  

 
Населено 
място  

Идентификация  Площ 
/кв.м 

АОС  Срок за 
отдаване 

Отдава се 
за: 

Начална 
тръжна цена за 
обекта с ДДС 

/месечно/ 

Просеник Терен, представляващ 
улично уширение между 
о.т. 52 и 65, до УПИ I-
317, II-317 и  III-318, 
кв.15 

40 ----- 10 год. За търговска 
дейност 

180,00 

Просеник Терен, представляващ 
улично уширение между 
о.т. 96 и 75, пред УПИ 
ХI-145 

20 ------- 10 год. За търговска 
дейност 

90,00 

Просеник  Терен, представляващ 
част от УПИ VI, кв.21  

25  5479/2018 10 год. За търговска 
дейност 

112,50 

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

фактически действия за отдаване на имотите съгласно законовите разпоредби. 
 

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

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Отдаване под аренда на земеделски земи от общински поземлен фонд. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 268 

 



На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – 
Руен 

Р Е Ш И : 
 

І. Да се отдаде под аренда имот с кадастрален номер 04056.320.3 по КК с. Билка, с 
площ от 1,993 дка, категория 5, актуван с АОС №3378/10.02.2015 год., с НТП „Нива”. 

 
ІІ. Определя срок за отдаване под аренда – 25 (двадесет и пет) стопански години, 

считано от стопанската 2022/2023 год. 
 
ІІІ. Определя начин на определяне на арендатор – чрез публичен търг с явно 

наддаване при цена, определена с Решение на Общински съвет Руен № 198 от Протокол 
№ 20/27.04.2017 год. 

 
ІV. Арендното плащане да се индексира с коефициента на инфлация, определен от 

националния статистически институт, за съответния 12 месечен период. 
 
V. Определя 4 (четири) годишен гратисен период, през който арендаторите да 

засадят предоставените им  имоти. 
 
VІ. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите правни и 

фактически действия за провеждане на публични  търгове с явно наддаване, сключване на 
договори за аренда и контрол за поетите задължения от страна на арендаторите.  

 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 269 

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

НПУРОИ, Общински съвет – Руен  
Р Е Ш И: 

 
І. Да се продадат  чрез публичен търг с явно наддаване  недвижими имоти – частна 

общинска собственост, описани по-долу, както следва: 
 

№ Идентифи-
катор 

Населено 
място 

Местност Площ 
на 

имота 
(дка) 

Категория Начин на 
трайно 

ползване 

Акт за 
общинска 

собственост 

Оценка от 
независим 
оценител 

(лв.) 

Данъчна 
оценка 

на имота 

1 12303.93.39 Вресово  -------- 2,055 0 За друг вид 
застрояване 

6995 1336,00 3146,60 

2 21614.18.19 Добромир  Мезарлъка  0,249 0 За друг вид 
застрояване 

6996 176,00 554,60 

3 24699.60.22 Дъскотна  Казан 
дере 

1,587 4 Нива  3349 215,00 751,00 

 



 
 
II.  За всички описани имоти в приложението, кмета на Община Руен в рамките на 

своите правомощия е възложил на независим оценител изготвяне на оценки за продажба 
на имотите, които възлизат на сума, по –малка от данъчната оценка и във връзка с това, 
на основание чл. 41, ал.2 от ЗОС, изречение второ („оценките се одобряват от Общинския 
съвет и не могат да бъдат по – ниски от данъчните„) предлагам за така описаните имоти 
като оценка за продажба и първоначална тръжна продажна цена да бъдат утвърдени 
данъчните  оценки на имотите.  

 
IІІ. Общинския съвет упълномощава кмета на Община Руен да предприеме 

последващи действия за продажба на горепосочените имоти по законоустановения ред. 
 

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

относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост и 
утвърждаване на оценките им за продажба чрез публичен търг с явно наддаване. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 270 

 
На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 40, ал.1, т.1 от 

НПУРОИ, Общински съвет – Руен  
Р Е Ш И : 

 
I. Да се продаде чрез публичен  търг с явно наддаване недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ УПИ ХХХVIобщ, кв.30 по одобрен регулационен 
план на с. Вресово Община Руен, с площ от 223,60 кв.м., актуван с АОС № 
7000/06.04.2022 год. 

 
II. Одобрява и утвърждава като първоначална тръжна продажна цена изготвената от 

лицензиран оценител на имоти пазарна оценка в размер на 2012, 00 лв. /две хиляди и 
дванадесет лв./ без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 520,50 / петстотин и двадесет лева и 
петдесет стотинки/ лв. 
 

III. Общинския съвет упълномощава кмета на Община Руен да предприеме 
последващи действия за продажба на горепосоченият имот по законоустановения ред. 

 

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

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Премахване на храстова и горско-дървесна растителност от земеделски 
имоти – общинска собственост, които създават трудности за ползване по 
предназначение. 

 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е № 271 
 

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, (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 №15967.3.23 с НТП – гори и храсти в земеделски земи, с обща 
площ от  3 469 кв.м., №15967.1.40 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с 
обща площ от 1 933 кв.м., №15967.1.6 с НТП – пасище, с обща площ от 1 655 кв.м. по 
КККР (кадастрална карта и кадастрални регистри) на землище с. Подгорец, 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 – 60,00 
(шестдесет) 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 – 33,00 (тридесет и три) 
лева  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:  Копие от Докладна записка с вх. рег. №РД-10-68 от 24.03.2022 г., 

копие от констативен протокол на назначената комисия и копие от скици на имотите.  
 

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

ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Вземане на решение за определяне на представител на община Руен в 
извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна 
болница за активно лечение – Бургас” АД. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 272 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА и чл. 39б от Наредба №14 за реда, по който 

Община Руен учредява търговски дружества и упражнява правото си на собственост в 
търговските дружества, Общински съвет – Руен  



 
Р Е Ш И: 

 
I. Определя кмета на община Руен – Исмаил Юсмен Осман за представител на 

община Руен в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, 
което ще се проведе на 29.04.2022 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум ще се проведе 
по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 17.05.2022 г. 

При невъзможност кмета на община Руен да вземе лично участие, общината да бъде 
представлявана от заместник-кмета Ферхан Юмер Смаил, което да се счита за 
упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.  

 
II.  Оправомощава представителите на общината в общото събрание на акционерите 

на „УМБАЛ-Бургас” АД да гласуват по предложения дневния ред по своя преценка.  
 

Приложение: Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 
дружеството, ведно с материалите за неговото провеждане.  

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

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

относно: Даване на мандат на кмета на община Руен за гласуване на решения на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 273 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за 

водите, Общински съвет – Руен  
Р Е Ш И : 

 
I. УПЪЛНОМОЩАВА Исмаил Юсмен Осман – кмет на Община Руен, 

представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, да гласува 
на редовно неприсъствено заседание на общото събрание на асоциацията, което ще се 
проведе на 11.05.2022 г. от 10:30 часа, резервна дата за провеждане на заседанието, без 
промяна на дневния ред 02.06.2022 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна 
администрация Бургас, в гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, за приемане на обявения с 
писмо-покана изх. № 91-08-33/01.04.2022 г. на Областния управител на област Бургас и 
Председател на асоциацията дневен ред и по проекто - решенията, посочени в дневния 
ред, както следва: 

 
По т. 1 от дневния ред: На основание  чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, 

общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас  приема Годишния отчет за дейността 
на асоциацията за 2021 г. – „ЗА“. 

По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото 
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на 
бюджета на асоциацията за 2021 г. – „ЗА“. 



По т. 3 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, 
общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 
2022 г. – „ЗА“. 
 

II. ОПРЕДЕЛЯ Иб Мустафа Иб – заместник-кмет на Община Руен за представител 
на Община Руен на редовното неприсъствено заседание на общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на Община Руен да участва в 
общото събрание на асоциацията, като гласува „ЗА“ приемане на обявения дневен ред и 
на посочените решения. 

 

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

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Хасан Хасан – председател на ОбС-
Руен – относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. на 
община Руен. 

Р Е Ш Е Н И Е № 274 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника 

за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД), Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Руен за 2022 година. 
 

Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2022 год. на община Руен. 
 

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

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

– относно: Увеличение на индивидуалните месечни заплати на кметове в община 
Руен. 

Р Е Ш Е Н И Е № 275 
 
На основание чл.21, ал.1, т.5  от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 на Постановление 

№ 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации  и дейности, Общински съвет – 
Руен  

Р Е Ш И: 
 
Определя месечен размер в лева на трудови възнаграждения на кметове в община 

Руен, считано от 01.04.2022 г., както следва: 
 

             Кмет на община Руен                            3515    
       

1 Кмет на кметство с. Люляково 1465 
2 Кмет на кметство с. Трънак 1370 
3 Кмет на кметство с. Планиница 1370 
4 Кмет на кметство с. Ръжица 1370 
5 Кмет на кметство с. Ябълчево 1290 
6 Кмет на кметство с. Просеник 1290 



7 Кмет на кметство с. Зайчар 1290 
8 Кмет на кметство с. Добромир 1290 
9 Кмет на кметство с. Снягово 1290 
10 Кмет на кметство с. Вресово 1290 
11 Кмет на кметство с. Разбойна 1290 
12 Кмет на кметство с. Билка 1290 
13 Кмет на кметство с. Топчийско 1290 
14 Кмет на кметство с. Речица 1210 
15 Кмет на кметство с. Д. Поляна 1210 
16 Кмет на кметство с. Дъскотна 1210 
17 Кмет на кметство с. Череша                    1210 
18 Кмет на кметство с. Скалак 1210 
19 Кмет на кметство с. Струя 1210 
20 Кмет на кметство с. Рупча 1210 
21 Кмет на кметство с. Соколец 1210 
22 Кмет на к-во с. Преображенци 1210 
23 Кмет на кметство с. Мрежичко 1210 
24 Кмет на кметство с. Листец 1210 
25 Кмет на кметство с. Ясеново 1210 
26 Кмет на кметство с. Заимчево 1210 
27 Кмет на кметство с. Каравельово 1210 
28 Кмет на кметство с. Припек 1210 
29 Кмет на кметство с. Шиварово 1150 
30 Кмет на кметство с. Рожден 1110 
31 Кмет на кметство с. Сини рид 1110 
32 Кмет на кметство с. Подгорец 1110 
33 Кмет на кметство с. Снежа 1110 
34 Кмет на кметство с. Дропла 1110 
35 Кмет на кметство с. С. Махала 1110 

 
Към основните заплати да се начислява допълнително възнаграждение за 

прослужено време, извънреден труд, когато е действително положен и допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати съгласно издадена заповед. 

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

 
 
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 

община Руен – относно: Допълнение към Решение №265 от протокол №34 от 
31.03.2022 г.на ОбС. 

Р Е Ш Е Н И Е № 276 
 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И : 
 

1.  Допълва решение №265 от Протокол № 34 от 31.03.2022 г. като в изречение първо 
на Точка 1 след …..отчисления за 2021 г. се добавя  по „чл.60 и”….…….и в размер на 
………. 542 210лв. лв. се заменя с 599 076 лв. 

 



2. В приложение №1 – Точка 2 от I. сумата на колона 4 от 585 745 лв. се променя на 
528 879 лв. и сумата по т.3 на колона 4 се променя от 542 210 лв. на 599 076 лв. 

 
3. Допуска предварително изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.  
 
Останалите текстове в решението и приложението остават непроменени. 
 

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

Руен – относно: Използване на месечните обезпечения и отчисленията за 2022 г. по 
чл. 60, ал. 2. т. 1 и 2  и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от 
община Руен, чрез нейния бюджет съгласно разпоредбите на §60 ПЗР към ЗИД на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 277 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  във връзка с § 60 от ПЗР към ЗИД  на Данъчно –осигурителния 
процесуален кодекс, Общински съвет – Руен  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие месечните обезпечения и отчисления (в прогнозен размер от 

756 680 лв. ) за 2022 г. по чл.60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл.64, ал. 1 от  Закона за управление на 
отпадъците да се разходват от Община Руен, чрез нейния бюджет съгласно разпоредбите 
на § 60 от ПЗР към ЗИД  на Данъчно –осигурителния процесуален кодекс. 

 
2. Възлага на Кмета на община Руен да внесе в Регионална инспекция по околната 

среда и водите (РИОСВ) – гр. Бургас настоящото Решение и изпълни всички правни и 
фактически действия относно изпълнението му. 
 

3. Допуска предварително изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.  
 

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

община Руен – относно: Изразходване на средства, предоставени на община Руен, 
съгласно Постановление на Министерски съвет №326 от 12 октомври 2021 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 278 

 
На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.8 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с ПМС №326 от 12 октомври 2021 г., Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 
I. ОДОБРЯВА направените разходи през 2021 г. със средствата отпуснати с ПМС 

№326 от 12 октомври 2021 г. на Министерски съвет, както следва: 
 



1. За провеждане на частични местни избори в кметство село Вресово в размер на  
32 667 лева. /Тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и седем лева/.  

 
2. За изпълнение на мерки свързани с COVID-19 в общинска администрация, 

детските градини, здравните кабинети и другите местни дейности в размер на 2 532 лв. 
/Две  хиляди петстотин тридесет и два лева/ 
           

3. За разходи свързани с COVID-19 в „Медицински център Руен” ЕООД с.Руен в 
размер на 71 485 лв. /Седемдесет и една  хиляди четиристотин осемдесет и пет лева/ - за 
субсидиране на извънредните разходи за предпазни и защитни облекла, медицински 
маски, ръкавици, дезинфектанти, други консумативи и осигуряване на минималната 
заплата и осигуровки на медицинския персонал. 
              

II. ДАВА СЪГЛАСИЕ  преходния остатък в размер на 590 651 лв. от средствата, 
отпуснати с  ПМС №326 от 12 октомври 2021 г.  на Министерски съвет за други целеви 
разходи, включително за местни дейности по бюджетите на общините за изплащане на 
действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 и 
обезпечаването на частичните избори  при предсрочно прекратяване на правомощията на 
кмет на населено място в общината да се разходват през 2022 година, както следва: 
 

1. За изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2022 г. в общинска 
администрация, детските градини, здравните кабинети и другите местни дейности в 
размер на  25 000  лв. /Двадесет  и пет  хиляди лева/. 
 

2. За предоставяне на субсидия на „Медицински център Руен” ЕООД с.Руен  за 
разходи свързани с COVID -19 в размер на 73 840 лв. /Седемдесет и три хиляди 
осемстотин и четиридесет лева/, в т. ч. 2 563 лв. за закупуване на медицински шкафове и 
кушетки. Средствата се предоставят за периода, за който има въведени 
противоепидемични мерки в страната.  

3. За основен ремонт, текущ ремонт и закупуване на съоръжения за улесняване  и 
достъпа на болните, при които се установява  COVID-19 и болните прекарали  COVID-19  
в общинските сгради, където болните се преглеждат и лекуват от личните лекари и 
лекарите в „Медицински център Руен” ЕООД с.Руен, както следва: 
 

№ ОБЕКТ  
 

СУМА  
 

1. Доставка на мобилен рентгенов апарат за „Медицински център –
Руен” с. Руен 

   
   80 000 лв.  

2. Основен ремонт на покрива на сграда с инициали МЖ (здравен 
пункт), находящ се в недвижим имот, съставляващ у.п.и. VII-163, 
кв.12 по неодобрения КП на с. Добра поляна, общ. Руен, област 
Бургас  

   
   50 000 лв.  

3. Стационарна рампа на открито към сграда с инициали 2МсбО, 
находяща се в недвижим имот, съставляващ п.и. с №613, по 
одобрения КП с.Люляково, за който по действащ ПУП на с.с. е 
определен  у.п.и. V, квартал 37, общ. Руен,  област Бургас  

 
 

7 420 лв. 

4. Доставка на мобилен стълбищен робот за инвалидна количка за 
Здравна служба с.Планиница 

 
11 900 лв. 

5. Доставка на мобилен стълбищен робот за инвалидна количка за 
Център за спешна медицинска помощ в с.Руен 

   
   11 900 лв. 



6. Доставка на мобилен стълбищен робот за инвалидна количка за 
сградата на Медицински център Руен 

 
11 900 лв. 

7. Закупуване на компютърни системи за здравни кабинети в  
детски градини и училища 

 
14 300 лв. 

8.   Текущ ремонт на сградата Медицински център Руен  и       
  помещенията към рентгенов  кабинет 

 
51 300 лв. 

9.   Текущ ремонт на сградата на Център за спешна медицинска  
  помощ в с.Руен 

 
28 000 лв. 

10. Текущ ремонт на Здравна служба с.Трънак  
28 000 лв. 

11. Текущ ремонт на Здравна служба с.Скалак в  у.п.и. ХIV, кв.10  
17 600 лв. 

12. Текущ ремонт на Здравна служба с.Ясеново в п.и. 116  
17 200 лв. 

13. Основен  ремонт на Здравна служба с.Сини рид  в у.п.и. IV-93, 
кв.18 

 
44 000 лв. 

                                                                     
     Общо: 

 
373 520 лв. 

 
            4. Сумата  от 118 291  лв.  да се планира по §§ 00-98 „Резерв“ в местни дейности. 

 
III. ВЪЗЛАГА Кмета на Община Руен да извърши необходимите действия по 

изпълнение на настоящето решение. 
 1. Да отрази приетите решения в бюджета на Община Руен за 2022 г. и 

документацията за капиталови разходи, съгласно Единната бюджетна класификация. 
2.  Да предостави одобрените средства на „Медицински център Руен“ ЕООД 

с.Руен,        съгласно т.2 и т.3 от  решението с изключение на разходите за „Доставка на 
мобилен рентгенов апарат„ и  „Доставка на мобилен стълбищен робот за инвалидна 
количка за сградата на Медицински център Руен”. 

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

 
 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 
община Руен – относно: Приемане на бюджета на община Руен за 2022 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 279 

 
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.94, ал.2 и ал.3  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет 
на Република България за 2022 година и 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 общинския бюджет на Община Руен, Общински 
съвет – Руен  

Р Е Ш И: 
 

1.Приема бюджета на Община Руен за 2022 година, както следва: 
1.1. По приходите в размер на 34 382 460 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 148 833 лв., в т.ч.: 
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 18 946 236 лв. 
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 500 лв. 
1.1.1.3.Финансиране (–) 427 700 лв. 
1.1.1.4. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 2 629 797 лв., съгл. Приложение №5 



1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13 233 627 лв., в т.ч.: 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 552 400 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 528 630 лв.  
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 386 400 лв., в т.ч.: 
         1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 3 126 700 лв. 
         1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 259 700 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 2 016 600 лв. 
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на 599 076 лв. 
1.1.2.6. Трансфери между бюджета  и сметки за ср-ва от ЕС в размер на (–) 174 700 лв. 
         съгласно Приложение № 9. 
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на (–) 30 000 лв. съгл. Приложение №11 
1.1.2.8. Преходен остатък от 2021 година в размер на 4 355 221 лв., съгласно Приложение №5. 
 

1.2. По разходите в размер на 34 382 460 лв., разпределени по функции, дейности и 
параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.: 
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 21 148 833 лв. 
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната  
      субсидия на делегираните от държавата дейности  в размер на  1 145 328 лв. 
1.2.3. За местни дейности в размер на 12 088 299 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или  
неотложни разходи в размер на 626 291 лв. 
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 
размер на (-) 6 557 318 лв. 
 

2. Приема програма за капиталовите разходи за 2022 г.  в размер на 2 264 604 лв., съгласно 
Приложение №3, като: 
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на         
     463 200 лв., съгласно Приложение №3. 
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани от обща допълваща субсидия в държавни 
дейности   
     в размер на 14 500 лв., съгласно Приложение №3 
2.3. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от държавни дейности, в  
     размер на 517 500 лв., съгласно Приложение №3 
2.4. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък и собствени приходи  от  
     местни дейности формула  в размер на 218 900 лв., съгласно Приложение №3. 
2.5. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от трансфери за целеви  
     за целеви разходи в размер на 509 198 лв., съгл. приложение №3. 
2.6. Приема разчет за разходите, финансирани със сметките за средства  от Европейския съюз в 
    размер на 541 306 лв., съгласно приложение №3. 
 
 3. Дава съгласие и възлага на кмета на Община Руен по реда на чл.55 на ЗДБРБ за 2022 г. да 
направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни 
текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска 
собственост, като:   
       3.1. Одобрява поименното разпределение на обектите за неотложен текущ ремонт, съгласно 
приложение №12 .  
 
       3.2. Дава съгласие общата сума по приложение №12 в размер на 1 553 400 лв. да бъде 
трансформирана от целева субсидия  за капиталови разходи в  целеви трансфер за финансиране 
на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа 
и на сгради публична общинска собственост. 
       3.3.Възлага на кмета на общината за представи в Министерство на финансите необходимите 
документи свързани с разпоредбата на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. и указанията на  министерство 
на финансите. 
 
 
 
 



4.Утвърждава  числеността и разходите за заплати през 2022 г., без звената от системата на 
функция „Образование”, които прилагат системата на делегирани бюджети,  съгласно 
Приложение № 4. 
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
     5.1. Членски внос –21 870 лв.; 
     5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет: 
         5.2.1 за погребение за самотни без близки и бездомни – 600 лв.  
         5.2.2.за пътни разходи на хронично болни- 3000 лв.         
     5.3. Стипендии в размер на 20 000 лв. – като одобрява средствата от собствени приходи за 
изплащане на месечна стипендия за студенти- редовна  форма на обучение, сключили договор с 
общината и за сключени такива през годината да се заплаща месечна стипендия в размер до 150 
лв. и годишната такса за платено обучение на студенти- задочна форма на обучение да е в размер 
на 500 лв. Да бъдат сключвани договори  със студенти, които учат по специалностите – медицина 
(в страната и чужбина), право и архитектура – за придобиване на образователно-
квалификационна степен „магистър”. Стипендиите да се изплащат от собствени средства. 
     5.4. Субсидии за:  
   5.4.1. читалища –235 097 лв., съгласно Приложение № 10 
   5.4.2. спортни клубове – 45 000 лв., съгласно Приложение № 10.1 
             5.4.3. организации с нестопанска цел -  9 500 лв., съгласно Приложение № 10.1 
                        5.4.4. Медицински център Руен – 135 140 лв. – в т.ч. 
                            5.4.4.1. – финансирани от местни приходи – 10 000 лв.; 
                            5.4.4.2. – финансирани с целеви трансфер по ПМС №326 от 2021 г. – 125 140 лв. 
         5.4.5.Упълномощава кмета на общината да определи  и договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.4.2.- 5.4.4. 
      5.5.Утвърждава целеви разход в размер на 2 000 лв. от собствени приходи за дейността на 
Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Айтос. 
      5.6. Утвърждава целеви разход в размер на 2 000 лв. от собствени приходи за дейността на 
група „Спасителни дейности” – Айтос, към сектор „Специализирани оперативни дейности” към 
РД” “Пожарна безопасност и защита на населението” -Бургас. 
      5.7. Одобрява целеви разход в размер на 300 лв. от собствени приходи за провеждането на 
общинския конкурс за художествено слово „Мое родно място” в СУ „Елин Пелин” с.Руен  за 
награден фонд, разходите се осигурят от планираните средства § 10-98 „Други разходи 
некласифицирани по други параграфи и подпараграфи” на местна дейност „Общинска 
администрация.” 
      5.8. Одобрява дофинансиране на СУ „Димитър Полянов” с.Трънак  в размер на 32 000 лв. за 
текущ ремонт на площадка в двора на училище с.Трънак. 
 

6.Приема следните лимити за разходи: 
6.1.СБКО в размер до 3 %  от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по 
    трудови правоотношения. 
6.2.Разходи за представителни цели  в размер на 28 000 лв., разпределени: 
       - на кмета на общината в размер на 18 200 лв.; 
       - на заместник кметове в размер на  6 000 лв.; 
       - на кметове на кметства обща сума  3 800 лв., разпределени по 100 лв. за кмет на кметство. 
6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 14 000 лв. 
6.5. Одобрява разпределението на сумата в размер на 295 871 лв., която представлява част от 
    преходния остатък от 2021 г. в държавни дейности на функция  „Отбрана и сигурност”,  
    съгласно чл.43, ал.1 от ПМС №31 от 13.03.2022 г., както следва:    
    6.5.1. За обект „Надстройка на заварен строеж с инициали МсбО, находящ се в недвижим 
имот, съставляващ у.п.и.II-324, квартал 13 по плана на с.Руен, общ.Руен, обл.Бургас”  в държавна 
дейност „Общинска администрация” в размер на 96 000 лв.; 
    6.5.2. За обект „Основен ремонт за покрива на училище с.Просеник, находящо се в  у.п.и.I - 
221, кв.21 по плана на с.Просеник” в държавна дейност „Общообразователни училища” в размер 
на 130 000 лв. Средствата да се предоставят на училището за изпълнение на обекта.  
    
 



    6.5.3. За „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Детски градини в Община 
Руен” в държавна дейност „Детски градини” в размер на 25 000 лв.  
     6.5.4. За „Закупуване на детски съоръжения за игра (люлки и пързалки) за Детски градини в 
Община Руен” в държавна дейност „Детски градини” в размер на 10 000 лв.   
     6.5.5. За заплати, осигуровки и издръжка на държавна дейност „Здравен кабинет в детски 
градини и училища” в размер на 34 871 лв.   
 
6.6. Одобрява разходи за представително и работно облекло на персонала в държавни и местни  
    дейности, както следва:  

- на педагогическия персонал в размер не по-малък от 430 лв. за една щатна бройка; 
- на непедагогически персонал в размер до 350 лв. за една щатна бройка; 
- на държавните служители - в размери съгласно Наредбата за служебното положение на държавния 

служител; 
- на персонала по трудови правоотношения - съгласно Наредбата за работно облекло в размер до 

350 лв. за една  щатна бройка; 
- на председателя на Общинския съвет в размер до 350 лв. 

 
7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, от 
местоживеене да месторабота и обратно, когато те се намират в различни населени места-за лица 
със специалност и квалификация изискваща се за съответната длъжност, съгласно приложение 
№6, съгласно чл.35 от ПМС №31 от 17.03.2022 г. 
 
Пътните разходи и разходите за наеми за длъжностите по приложение №6 да бъдат, както следва: 
        -  в размер до 100 % за педагогическия персонал във функция “Образование” за транспортни 
разходи или разходи за наеми;            
        -   в размер на 80 % за транспортни разходи на длъжностите от останалите държавни и 
местни дейности  в общината.  
   Упълномощава кмета на Общината  и директорите на училищата на делегиран бюджет да 
утвърдят поименните списъци на лицата по т.7. 
 
8. Във връзка с чл.39 г. ал.4  от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Руен, Общински съвет Руен приема да не се 
събират „Такси за гробни места” през 2022 г. 
 
9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз  в 
размери, съгласно Приложения от  № 7.1 до № 7.6. 
 
10. Определя второстепенните разпоредители по бюджета на Община Руен за 2022 г., съгласно  
   Приложение №8. 
 

11. Утвърждава разпределението на трансферите по бюджета на Община Руен за  2022 г. 
съгласно Приложение №9. 
 

12.Одобрява разпределението на временните заеми от бюджета на община Руен, които ще се  
   използват при изпълнение на проектите през 2022 г. съгласно Приложение №11. 
 

13.Одобрява разпределението на преходния остатък от 2021 г. съгласно Приложение №5. 
 
14. Одобрява разпределението на разходите за текущ ремонт през 2022 г. съгласно Приложение  
    №13. 
 
15.Одобрява бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021г. и прогнозни 
показатели  за периода 2022 г. и 2024 г.  по приходите, помощите, даренията,бюджетните 
взаимоотношения и финансирането съгласно приложение №14 
 
16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат  
    натрупани през 2022 година в размер на 15 %. 



 
17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
   през 2022 година в размер на 50 %. 
 
18. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през  
    2022 година, в размер на 500 000 лв. /Петстотин  хиляди лева/. 
 
19. Определя размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат платени през  
    2022 година, в размер на 0 лв. /Нула лева/. 
 
20. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
20.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
20.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или 
от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
20.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни 
разходи по т. 1.2.3. от настоящето решение. 
 
21. Възлага на кмета:  
21.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
21.2. Да утвърди  разпределението на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  
21.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 
21.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на 
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на 
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
21.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните 
записки към тях. 
21.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните 
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ. 
21.7. Да разработи предложение за показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ на кметствата и 
населените места с кметски наместници за 2022 г. и да ги внесе за утвърждаване от Общински 
съвет,  както следва: 
- за разходи за осъществяване на функциите на органи на изпълнителната власт на територията 
на кметството и населеното място с кметски наместник;  
- за разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата и населените места с 
кметски наместник, които се финансират с определен % от приходите от продажба или отдаване 
под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете и кметските наместници по ЗОС. 
 
22. Упълномощава кмета: 
22.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския 
бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 
22.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на 
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 
година. 
22.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 
22.4. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията 
на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ. 
22.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни 
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им за решение на 
общинския съвет. 
 



22.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства 
за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на 
други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели 
на общината за изпълнение на общинския план за развитие.  
22.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за 
съфинансиране на общински програми и проекти. 
23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета на Община Руен за      
2022 г.  проведено на 28.03.2022 г., съгласно Приложение №15. 
 
24. Допуска предварително изпълнение на т. 6.1, т. 6.6  и т.7 от решението на основание чл.60, ал. 
1 от АПК. 
 
 

 След предложените и приети изменения и допълнения Приложение №2 и 
Приложение №12  придобиват следния вид: 
 
 

Приложение №2 

Проект за разходи по бюджета на Община Руен за 2022 г. 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

№ Наименование на дейността по ЕБК 
Отчет за 
2021 г. 

Проект за 
2022 г. 

1 2 3 4 
  Функция "Общи държавни служби" 2 678 356 2 441 098 
1 Общинска администрация 2 129 798 2 345 098 
2 Държавни и общински служби и дейности по изборите 548 558 0 
3 Придобиване на ДМА 0 96 000 
        
  Функция "Отбрана и сигурност" 101 618 174 448 
1 Др.дейности по вътрешна сигурност 8 887 47 183 
2 Отбранително мобилизационнна подготовка 82 368 99 569 

3 
Ликвидиране последств.от стих. бедствия и произв. Аварии - 
Придобиване на ДМА 1 173 24 196 

4 Др.дейности по вътрешна сигурност - придобиване на ДМА 9 190 3 500 
        
  Функция "Образование" 15 956 627 17 503 009 
1 Целодневни детски градини 2 868 017 3 710 958 
2 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 11 975 779 12 851 231 

3 
Професионални гимназии и паралелки за професионална 
подготовка  211 998 261 570 

4 
Център за подкрепа за личностно развитие                                  
(Извънучилищни дейности) 5 214 0 

5 Ресурсно подпомагане 54 242 68 125 
6 Др.дейности по образованието 294 262 122 818 
8 Основен ремонт на ДМА 0 130 000 
9 Придобиване на ДМА 547 115 358 307 
        
  Функция "Здравеопазване" 232 595 278 694 



1 Здравен кабинет в детски градини и училища 229 777 278 694 
2 Др.дейности по здравеопазването 2 818 0 
        
  Функция "Социално осигуряване подпомагане и грижи" 1 664 348 387 039 
1 Програми за временна заетост 104 806 3 789 
2 Асистенска подкрепа 176 484 375 522 
3 Личен асистент  1 376 017 7 634 
4 Др.служби и дейн. по социално подпом. и грижи 7 041 94 
        
  Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" 232 173 241 486 
1 Читалища 218 196 235 097 
2 Спорт за всички 13 977 6 389 
        
  Функция "Икономически дейности и услуги" 0 123 059 

1 
Др.дейности по транспорта, пътищата, пощите и 
далекосъобщенията 0 123 059 

        
  Общо за държавни дейности: 20 865 717 21 148 833 

ДОФИНАНСИРАНЕ 

№ Наименование на дейността по ЕБК 
Отчет за 
2021 г. 

Проект за 
2022 г. 

1 2 3 4 
  Функция "Общи държавни служби" 545 152 630 000 
1 Държавни и общински служби и дейности по изборите 8 769 0 
2 Общинска администрация 536 383 630 000 
3 Държ. и общ.служби по изборите 0 0 

        
  Функция "Отбрана и сигурност" 12 931 4 000 

1 Др.дейности по вътрешна сигурност 12 931 4 000 
        
  Функция "Образование" 370 849 483 328 

1 Целодневни детски градини 78 671 164 981 
2 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 260 683 309 436 
3 Др.дейности по образованието 3 811 8 300 

4 
Професионални гимназии и паралелки за професионална 
подготовка  2 104 111 

5 Осн.ремонт на ДМА  25 580 500 
        
 
 
  Функция "Социално осигуряване подпомагане и грижи" 9 082 28 000 

1 Програми за временна заетост 1 855 8 000 
2 Център за обществена подкрепа 7 227 20 000 

        

  Общо за дофинансиране: 938 014 1 145 328 



МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

№ Наименование на дейността по ЕБК 
Отчет за 
2021 г. 

Проект за 
2022 г. 

1 2 3 4 
  Функция "Общи държавни служби" 1 473 372 2 135 630 

1 Общинска администрация 1 039 261 1 491 630 
2 Държавни и общински служби и дейности по изборите 32 667 0 
3 Общински съвет 313 339 359 000 
4 Осн.ремонт на ДМА 34 257 0 
5 Придобиване на ДМА 53 848 148 500 
6 Придобиване на НДМА 0 136 500 
        

  Функция "Отбрана и сигурност" 152 481 88 600 

1 
Превантивна дейност за намаляване последствията от 
стих.бедствия и произв. аварии 49 426 22 500 

2 Ликвидиране последств.от стих. бедствия и произв. аварии 61 677 66 100 

3 Придобиване на ДМА 41 378 0 

  Функция "Образование" 505 108 392 168 
1 Целодневни детски градини 291 106 132 173 
2 Столове 118 651 130 520 
3 Осн.ремонт на ДМА 75 366 108 775 
4 Придобиване на ДМА 19 985 20 700 

        
  Функция "Здравеопазване" 157 596 457 360 
1 Др.дейности по здравеопазването  121 620 90 800 
2 Др.дейности по здравеопазването - др.субсидии и плащания 0 135 140 
3 Основен ремонт 0 101 420 
4 Придобиване на ДМА 0 50 000 
5 Придобиване на ДМА - капиталови трансфери 35 976 80 000 
        

  
Функция "Жилищно строителство, благоустройство и 
комунално стопанство" 4 018 164 6 419 660 

1 Водоснабдяване и канализация 57 532 212 904 
2 Осветление на улици и площади 493 710 1 046 800 
3 Ремонт и поддържане на улична мрежа 1 599 781 2 472 437 

4 Други дейности по благоустройство и комунално стопанство 34 699 103 800 
5 Озеленяване 253 106 329 400 
6 Чистота 1 021 694 1 820 409 
7 Други дейности по опазване на околната среда 33 910 23 660 
8 Осн.ремонт на ДМА 42 946 69 250 
9 Придобиване на ДМА 480 786 329 000 
10 Придобиване на земя 0 12 000 

      
  
 

  Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" 348 450 239 230 



1 Обредни домове и зали 936 6 680 
2 Др.дейности по културата 26 729 72 400 
3 Спортни бази за спорт за всички 112 241 117 150 
4 Осн.ремонт на ДМА 4 200 0 
5 Придобиване на ДМА 204 344 43 000 
        
  Функция "Икономически дейности и услуги" 989 647 1 729 360 
1 Др.дейности по селско и горско стопанство,лов и риболов 18 658 8 180 

2 Служби и дейности за поддържане, ремонт на пътна мрежа 788 772 1 467 524 
3 Др.дейности по икономиката 142 391 198 950 
4 Приюти за безстопанствени животни 37 076 43 056 
5 Осн.ремонт на ДМА 2 750 11 650 
        

  Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 626 291 
        

  Общо за местни дейности: 7 644 818 12 088 299 
        

  ВСИЧКО РАЗХОДИ 29 448 549 34 382 460 
 
 
 

Приложение №12 

С П Р А В К А 

за обектите, за които ще се прилага чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. 

и са планирани по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" 

по бюджета на Община Руен за 2022 г. 

№ Наименование 
Обща 
сума 

Изтночник на 
финансиране   

Целеви 
трансфер за 
неотложни 

текущи 
ремонти - от 

транформиран
а ЦС за КР 

съгласно чл.55 
от ЗДБРБ за 

2022г. 

  Функция "Общи държавни служби"     

1. 
Текущ ремонт на сграда, находяща се в у.п.и.IХ-245, кв.8 по плана     
на с.Руен  20 000 20 000 

2. Текущ ремонт на покрив и вътрешен ремонт на кметство с.Припек   43 400 43 400 

3. Текущ ремонт на  кметство с.Речица  40 000 40 000 

4. Текущ ремонт на зала заседания в кметството  с.Рупча 19 000 19 000 

5. Текущ ремонт на  кметството с.Соколец  20 500 20 500 



6. Текущ ремонт на  кметството с.Топчийско  27 300 27 300 

  Общо за дейност: 170 200 170 200 

  Функция "Образование"     

1. 

Текущ ремонт на ПДГ с.Мрежичко - общинска сграда, находяща се 
в недвижим имот, съставляващ п.и. с № 47 по неодобрения КП на с. 
Мрежичко, общ. Руен, обл. Бургас  32 000 32 000 

2. 
Текущ ремонт на ПДГ с.Снежа - общинска сграда,  находяща се в 
п.и. с №116 по одобрения КП на с.Снежа, общ.Руен, обл.Бургас  51 000 51 000 

  Общо за дейност: 83 000 83 000 

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

  
Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа"     

1. Текущ ремонт на улици  в с.Трънак чрез асфалтиране 100 300 100 300 

2. Текущ ремонт на улици с бетон в село Струя 10 317 10 317 

3. Текущ ремонт на улици с бетон в село Соколец 12 606 12 606 

4. Текущ ремонт на улици с бетон в село Заимчево 8 824 8 824 

5. Текущ ремонт на улици с бетон в село Череша 14 287 14 287 

6. Текущ ремонт на улици с бетон в село Листец 5 042 5 042 

7. Текущ ремонт на улици с бетон в село Вресово 8 824 8 824 

8. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Добромир 28 820 28 820 

9. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Билка 24 497 24 497 

10. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Рудина 10 001 10 001 

11. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Сини рид 24 497 24 497 

12. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Подгорец 21 356 21 356 

13. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Мрежичко 25 621 25 621 

14. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Припек 12 594 12 594 

15. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Каравельово 36 025 36 025 

16. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Топчийско 21 701 21 701 

17. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Добра поляна 22 695 22 695 

18. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Речица 40 348 40 348 

19. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Скалак 36 025 36 025 



20. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Дъскотна 34 584 34 584 

21. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Дропла 25 938 25 938 

22. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Вишна 17 292 17 292 

23. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Планиница 36 803 36 803 

24. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Просеник 38 907 38 907 

25. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Разбойна 22 249 22 249 

26. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Ръжица 75 508 75 508 

27. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Преображенци 32 567 32 567 

28. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Руен 29 973 29 973 

29. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Ябълчево 77 814 77 814 

30. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Шиварово 27 667 27 667 

31. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Зайчар 49 715 49 715 

32. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Люляково 26 803 26 803 

33. 
Текущ ремонт на улици по населени места чрез изкърпване на 
дупките (кърпежи) 50 000 50 000 

  Общо за дейност: 1 010 200 1 010 200 

  Функция  "Икономически дейности"     

  
Дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата"     

1. 

Стабилизиране на банкети по път BGS 1195 /III-2085, 
Преображенци - Просеник /- Сини рид-Подгорец-Припек-
Мрежичко в участък  с.Сини рид - с.Подгорец 50 000 50 000 

2. 

Стабилизиране на банкети по път BGS 2196 /BGS 1195 Просеник - 
Сини рид /- Рожден, в участък от разклон Доброван до разклон 
Рудина 35 000 35 000 

3. 
Текущ ремонт на път BGS 3199 / BGS 1195, Припек-Мрежичко/- 
Топчийско в участък от разклон Гермето до с.Топчийско 70 000 70 000 

4. 
Текущ ремонт на път BGS 2180  /III -208, Билка-Дъскотна/ - 
Ясеново- Снежа - Заимчево  110 000 110 000 

5. 
Тек.ремонт на път BGS 2189  /III -208, Дъскотна -Китка/ - 
Шиварово 25 000 25 000 

  Общо за дейност: 290 000 290 000 

        

  ОБЩО: 1 553 400 1 553 400 
 
 



Приложения: 
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3. Приложение №3 - Предложение за поименното разпределение на разходите за основен  
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7. Приложение № 7.1- Разчет за проект  "Патронажна грижа + в Община Руен", оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." по процедура "Патронажна грижа + 
„№BG05M9OP001-6.002-0168-С01  за 2022 г. 

8. Приложение № 7.2 – Разчет за проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното     
образование"  по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен  растеж" 2014-2020 г. в 
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     Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. за 2022 г. 
10. Приложение № 7.4 – Разчет за проект BG05M2OP001-2.012-001 "Образование за утрешния ден" по 

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж  2014-2020 г." за 2022 г.   
11.  Приложение № 7.5 – Разчет за проект BG05M2OP001-5.001-001  "Равен достъп до училищно 

образование в условия на кризи" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен 
растеж  2014-2020 г." за 2022 г.   

12. Приложение №7.6 – Разчет за проект "Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата 
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    13. Приложение №8–Списък  на второстепенните разпоредители  с бюджет в Община Руен  
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    14. Приложение №9 – Справка за разпределението за трансферите по бюджета на Община  
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16.  Приложение №10.1 Предложение на субсидията за организациите с нестопанска цел  
       по бюджета на Община Руен за 2022 г. 

    17. Приложение №11 – Предложение за временните заеми от бюджета на Община Руен за  
         мостово финансиране при изпълнение на проекти през 2022 г., които ще бъдат 
         предоставени по сметките за средства от Европейския съюз и на други международни  

     програми и договори за 2022 г.. 
    18. Приложение №12 – Предложение за обектите, за които ще се прилага чл.55 от ЗДБРБ за  
         2022 г. и са планирани по § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” по 
         бюджета на Община Руен за 2022 г.        
    19. Приложение №13 – Предложение за разпределение на разходите за текущ ремонт през  
         2022г.  
    20. Приложение №14 - Бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. от местни приходи и  
          на разходите за местни дейности на Община Руен. 
    21. Приложение №15 - Протокол от публичното обсъждане на бюджета на Община Руен за  
         2022 г., проведено на  28.03.2022 г. 
 

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

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 
община Руен – относно: Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи 
в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на 



неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради 
публична общинска собственост през 2022 г. в размер на 1 553 400 лв. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 280 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси и във връзка с чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г.,  Общински съвет – Руен  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в 
размер на 1 553 400 лв. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за 
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на 
сгради публична общинска собственост за обекти включени в приложение №14. 

 
2. Възлага на кмета на община Руен да представи необходимите документи за 

извършване на процедурата в Министерството на финансите, съгласно дадените указания 
във ФО 3/25.03.2022 г.  
 

3. Допуска предварително изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.  
 

Приложение: Справка по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на 
средствата от целева субсидия за капиталови разходи /Приложение №14/. 

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

 
 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: – РАЗНИ 
 
 
 

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

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

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п ) 

                                                                            / Хасан А. Хасан / 

 
     


