
 
 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 № 36 
 

от заседание, проведено на 26.05.2022 година 
 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 

1. Докладна записка от Васвие Ибрям – председател на читалищно настоятелство с. 
Руен – относно: Отчет за дейността на читалище „Зора -1928 г.” с. Руен за 2021 
година. 
 

2. Докладна записка от Живко Трухчев – председател на читалищно настоятелство 
с. Вресово – относно: Отчет за дейността на читалище „Искра – 1927 г.” с. Вресово за 
2021 година. 

 
3. Докладна записка от Кемал Мустафа – председател на читалищно настоятелство 

с. Добра поляна – относно: Отчет за дейността на читалище „Пробуда - 1952 г.” с. 
Добра поляна  за 2021 година. 

 
4. Докладна записка от Февзи Хасан – председател на читалищно настоятелство 

с.Добромир – относно: Отчет за дейността на читалище „Светлина - 1950 г.” с. 
Добромир  за 2021 година. 

 
5. Докладна записка от Пепа Димитрова – председател на читалищно 

настоятелство  с.Дъскотна – относно: Отчет за дейността на читалище „Съзнание 1928 
г.” с. Дъскотна за 2021 година.  

 
6. Докладна записка от Имухан Иляз – председател на читалищно настоятелство с. 

Каравельово – относно: Отчет за дейността на читалище „Любен Каравелов – 1961 г.” 
с.Каравельово  за 2021 година. 

 
7. Докладна записка от Хасан Мехмед – председател на читалищно настоятелство 

с. Зайчар – относно: Отчет за дейността на читалище „Фар – 1952 г.” с. Зайчар  за 
2021 година. 

 
8. Докладна записка от Добрин Стоянов – председател на читалищно 

настоятелство с.Люляково – относно: Отчет за дейността на читалище „Просвета - 
1929 г.”  с. Люляково  за 2021 година. 

 
9. Докладна записка от Лютфие Ахмедова – председател на читалищно 

настоятелство с.Планиница – относно: Отчет за дейността на читалище „Иван Вазов – 
1952 г.”  с.Планиница за 2021 година. 



 
10. Докладна записка от Радостина Топчиева – председател на читалищно 

настоятелство с. Просеник – относно: Отчет за дейността на читалище „Ралю Т. 
Кехайов – 1929 г.”  с. Просеник за 2021 година. 

 
11. Докладна записка от Богдан Богданов – председател на читалищно 

настоятелство с.Ръжица – относно: Отчет за дейността на читалище „Пробуда – 1937 
г.”  с. Ръжица за 2021 година. 

 
12. Докладна записка от Кадрие Халил – председател на читалищно настоятелство 

с.Скалак – относно: Отчет за дейността на читалище „Максим Горки – 1951 г.”  с. 
Скалак за 2021 година. 

 
13. Докладна записка от Зюлфет Юмер – председател на читалищно настоятелство 

с.Снягово – относно: Отчет за дейността на читалище „Димитър Полянов – 1957 г.” 
с.Снягово за 2021 година. 

 
14. Докладна записка от Еюб Еюб – председател на читалищно настоятелство 

с.Соколец – относно: Отчет за дейността на читалище „Кирил и Методий  – 1965 г.” 
с.Соколец за 2021 година. 

 
15. Докладна записка от Якуб Сюлейман – председател на читалищно 

настоятелство с.Струя – относно: Отчет за дейността на читалище „Христо 
Смирненски  – 1953 г.”  с. Струя за 2021 година. 

 
16. Докладна записка от Фатме Адемова – председател на читалищно 

настоятелство с.Топчийско – относно: Отчет за дейността на читалище „Атанас 
Манчев – 1959 г.”  с.Топчийско за 2021 година. 

 
17. Докладна записка от Фатме Исмаилова – председател на читалищно 

настоятелство с.Трънак – относно: Отчет за дейността на читалище „Христо Ботев  – 
1933 г.”  с. Трънак за 2021 година. 

 
18. Докладна записка от Юмюгюл Ахмед – председател на читалищно 

настоятелство с.Череша – относно: Отчет за дейността на читалище „Хаджи Димитър  
– 1939 г.”  с. Череша за 2021 година. 

 
19. Докладна записка от Хафсе Шакир – председател на читалищно настоятелство 

с. Ябълчево – относно: Отчет за дейността на читалище „Пробуда 1928 г.” с. 
Ябълчево за 2021 година. 

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

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ) и парцеларни планове (ПП) 
в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с идентификатор 63224.63.3 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Руен, общ. Руен, обл. 
Бургас и с административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, местност 
„Край село”. 
 
 
 



21. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ) и парцеларни планове (ПП) 
в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с идентификатор 21614.12.68 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Добромир, общ. Руен, 
обл. Бургас и с административен адрес: с. Добромир 8552, общ. Руен, обл. Бургас, 
местност „Харманлък”. 
 

22. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ) и парцеларни планове ПП в 
териториален обхват поземлен имот (п.и.) с идентификатор 87093.87.2 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри КККР на с. Ябълчево, общ. Руен, 
обл. Бургас и с административен адрес: с. Ябълчево 8542, общ. Руен, обл. Бургас, 
местност „Кенеферлика”. 

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

Изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на 
местни такси и цени на услуги на територията на община Руен.  
 

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

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

Определяне на представител на Община Руен в областната комисия за изработване 
на областна здравна карта.  

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

Определяне на представител на община Руен в областна комисия за изработване на 
областна аптечна карта. 

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

Одобряване на разходи от общинския бюджет за провеждане на Международен 
филмов фестивал в гр. Бургас. 

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

Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център Руен” – ЕООД за 
2021 година. 

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

Приемане на бюджетната прогноза на община Руен за местни дейности за периода 
2023 – 2025 г. 
 

30. Разни. 
 

………………………….............…………………………………………… 
…………………………........………………………………………… 

 
 



ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Васвие Ибрям – председател на 
читалищно настоятелство с. Руен – относно: Отчет за дейността на читалище „Зора -
1928 г.” с. Руен за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 281 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И : 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Зора – 1928 г.” с. Руен за 2021 год. 

 

.......................................................................................................... 
 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Живко Трухчев – председател на 

читалищно настоятелство с. Вресово – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Искра – 1927 г.” с. Вресово за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 282 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И : 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Искра – 1927 г.” с. Вресово за 2021 год. 

 

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

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Кемал Мустафа – председател на 
читалищно настоятелство с. Добра поляна – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Пробуда - 1952 г.” с. Добра поляна  за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 283 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И : 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Пробуда – 1952 г.” с. Добра поляна за 

2021 год. 
...................................................................................................................... 

 
 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Февзи Хасан – председател на 
читалищно настоятелство с.Добромир – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Светлина - 1950 г.” с. Добромир  за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 284 

 



На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 
читалища, Общински съвет – Руен 

Р Е Ш И : 
 

Приема отчета за дейността на читалище „Светлина – 1950 г.” с. Добромир за 2021 
год. 

...................................................................................................................... 
 
 
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Пепа Димитрова – председател на 

читалищно настоятелство  с.Дъскотна – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Съзнание 1928 г.” с. Дъскотна за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 285 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И : 

 
Приема отчета за дейността на читалище„Съзнание-1928 г.” с. Дъскотна за 2021 год. 
 

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

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Имухан Иляз – председател на 
читалищно настоятелство с. Каравельово – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Любен Каравелов – 1961 г.” с.Каравельово  за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 286 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И : 

 
Приема отчета за дейността на читалище Любен Каравелов-1961 г.” с. Каравельово  

за 2021 год. 
...................................................................................................................... 

 
 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Хасан Мехмед – председател на 
читалищно настоятелство с. Зайчар – относно: Отчет за дейността на читалище „Фар – 
1952 г.” с. Зайчар  за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 287 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И : 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Фар – 1952 г.” с. Зайчар за 2021 год. 

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



ПО ТОЧКА ОСМА: Докладна записка от Добрин Стоянов – председател на 
читалищно настоятелство с.Люляково – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Просвета - 1929 г.”  с. Люляково  за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 288 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И: 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Просвета-1929 г.” с. Люляково за 2021 

год. 
...................................................................................................................... 

 
 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Лютфие Ахмедова – председател на 
читалищно настоятелство с.Планиница – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Иван Вазов – 1952 г.”  с.Планиница за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 289 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И: 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Иван Вазов-1952 г.” с.Планиница за 2021 

год. 
...................................................................................................................... 

 
 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Радостина Топчиева – председател на 
читалищно настоятелство с. Просеник – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Ралю Т. Кехайов – 1929 г.”  с. Просеник за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 290 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И: 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Ралю Тодоров Кехайов–1929 г.” 

с.Просеник за 2021 год. 
 

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

 
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Богдан Богданов – 

председател на читалищно настоятелство с.Ръжица – относно: Отчет за дейността на 
читалище „Пробуда – 1937 г.”  с. Ръжица за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 291 

 



На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 
читалища,Общински съвет – Руен 

Р Е Ш И: 
 

Приема отчета за дейността на читалище „Пробуда -1937 г.” с. Ръжица за 2021 год. 
 

...................................................................................................................... 
 
 
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Кадрие Халил – председател на 

читалищно настоятелство с.Скалак – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Максим Горки – 1951 г.”  с. Скалак за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 292 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И: 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Максим Горки – 1951 г.”  с. Скалак за 

2021 година. 
.......................................................................................................... 

 
 
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Зюлфет Юмер – председател 

на читалищно настоятелство с.Снягово – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Димитър Полянов – 1957 г.” с.Снягово за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 293 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И: 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Димитър Полянов – 1957 г.” с.Снягово за 

2021 год. 
...................................................................................................................... 

 
 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Еюб Еюб – председател 
на читалищно настоятелство с.Соколец – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Кирил и Методий  – 1965 г.” с.Соколец за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 294 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И: 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Кирил и Методий  – 1965 г.”  с. Соколец 

за 2021 година. 
...................................................................................................................... 



ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Якуб Сюлейман – председател 
на читалищно настоятелство с.Струя – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Христо Смирненски  – 1953 г.”  с. Струя за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 295 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И: 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Христо Смирненски  – 1953 г.”  с. Струя 

за 2021 год. 
 

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

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Фатме Адемова – председател 
на читалищно настоятелство с.Топчийско – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Атанас Манчев – 1959 г.”  с.Топчийско за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 296 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И: 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Атанас Манчев – 1959 г.”  с. Топчийско за 

2021 год. 
.......................................................................................................... 

 
 
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Фатме Исмаилова – 

председател на читалищно настоятелство с.Трънак – относно: Отчет за дейността на 
читалище „Христо Ботев  – 1933 г.”  с. Трънак за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 297 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И : 

 
Приема отчета за дейността на читалище „Христо Ботев  – 1933 г.” с. Трънак за 2021 

год. 
...................................................................................................................... 

 
 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Юмюгюл Ахмед – 
председател на читалищно настоятелство с.Череша – относно: Отчет за дейността на 
читалище „Хаджи Димитър  – 1939 г.”  с. Череша за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 298 

 



На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 
читалища, Общински съвет – Руен 

Р Е Ш И : 
 

Приема отчета за дейността на читалище „Хаджи Димитър  – 1939 г.”  с. Череша за 
2021 год. 

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

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Хафсе Шакир – председател 
на читалищно настоятелство с. Ябълчево – относно: Отчет за дейността на читалище 
„Пробуда 1928 г.” с. Ябълчево за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 299 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
Р Е Ш И:  

 
Приема отчета за дейността на читалище „Пробуда 1928 г.” с. Ябълчево за 2021 год. 

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

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

Руен – относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ) и 
парцеларни планове (ПП) в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с 
идентификатор 63224.63.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас и с административен адрес: с. Руен 8540, 
общ. Руен, обл. Бургас, местност „Край село”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 300 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА); чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Разрешава изработване на проект за ПУП – ПР, ПРЗ и ПП в териториален обхват 

п.и. с идентификатор 63224.63.3 по КККР на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас и с 
административен адрес: с. Руен 8540, общ. Руен, обл. Бургас, местност „Край село”. 

2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т. 1 от 
настоящото решение. 

3. На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ настоящото решение да се разгласи с 
обявление, което да се постави както на подходящи места (информационните табла) в 
сградата на Община Руен, и на съответната територия, предмет на плана, така и да се 
публикува на интернет страницата на Община Руен. 

4. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на 
оспорване. 

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



 
 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 
община Руен – относно: Разрешение за изработване на проект за подробен 
устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване 
(ПРЗ) и парцеларни планове (ПП) в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с 
идентификатор 21614.12.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на с. Добромир, общ. Руен, обл. Бургас и с административен адрес: с. 
Добромир 8552, общ. Руен, обл. Бургас, местност „Харманлък”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 301 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА); чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Разрешава изработване на проект за ПУП – ПР, ПРЗ и ПП в териториален обхват 

п.и. с идентификатор 21614.12.68 по КККР на с. Добромир, общ. Руен, обл. Бургас и с 
административен адрес: с. Добромир 8552, общ. Руен, обл. Бургас, местност 
„Харманлък”. 

2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т. 1 от 
настоящото решение. 

3. На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ настоящото решение да се разгласи с 
обявление, което да се постави както на подходящи места (информационните табла) в 
сградите на Община Руен и Кметство – с. Добромир, и на съответната територия, предмет 
на плана, така и да се публикува на интернет страницата на Община Руен. 

4. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на 
оспорване. 

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

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 
община Руен – относно: Разрешение за изработване на проект за подробен 
устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване 
(ПРЗ) и парцеларни планове ПП в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с 
идентификатор 87093.87.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри КККР 
на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас и с административен адрес: с. Ябълчево 8542, 
общ. Руен, обл. Бургас, местност „Кенеферлика”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 302 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА); чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И: 

 
 
 



1. Разрешава изработване на проект за ПУП – ПР, ПРЗ и ПП в териториален обхват 
п.и. с идентификатор 87093.87.2 по КККР на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас и с 
административен адрес: с. Ябълчево 8542, общ. Руен, обл. Бургас, местност 
„Кенеферлика”. 

2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т. 1 от 
настоящото решение. 

3. На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ настоящото решение да се разгласи с 
обявление, което да се постави както на подходящи места (информационните табла) в 
сградите на Община Руен и Кметство – с. Ябълчево, и на съответната територия, предмет 
на плана, така и да се публикува на интернет страницата на Община Руен. 

4. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на 
оспорване. 

.......................................................................................................... 
 
 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 303 
 

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 местни такси 
и цени на услуги на територията на община Руен, а именно: 

§1. Чл. 2, ал. 1, т. 3 думите „детски ясли” и „детски градини” се заличават. 
 

§2. Чл. 22 се отменя. 
 

§3. Чл. 22а се отменя. 
 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 304 

 
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 редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, 
което ще се проведе на 31.05.2022 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум ще се проведе 
по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 16.06.2022 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.  
 

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

 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 

община Руен – относно: Определяне на представител на Община Руен в областната 
комисия за изработване на областна здравна карта. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 305 

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

администрация,  Общински съвет – Руен  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя Иб Мустафа Иб – зам.-кмет  на Община Руен за представител на 
Община Руен в областната комисия за изработване на областна здравна карта. 

 
2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска 

предварително изпълнение на решението. 
 

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

 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 

община Руен – относно: Определяне на представител на община Руен в областна 
комисия за изработване на областна аптечна карта. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 306 

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

администрация,  Общински съвет – Руен  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя Иб Мустафа Иб – зам.-кмет  на Община Руен за представител на 
Община Руен в областната комисия за изработване на областна аптечна карта. 

 
2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска 

предварително изпълнение на решението, с оглед необходимостта да се изпрати решението 
на Общински съвет – Руен в Министерството на здравеопазването в срок до 31.05.2022 г. 

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

 
 



ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 
община Руен – относно: Одобряване на разходи от общинския бюджет за провеждане 
на Международен филмов фестивал в гр. Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 307 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Руен  

Р Е Ш И : 

1. Одобрява средства от общинския бюджет в размер на 1 150 лв. за партньорство 
при провеждане на Международния филмов фестивал Бургас през месец юли 2022 
година. 

 
2. Разходите да се отчитат в местна дейност „Други дейности по културата” по 

съответните параграфи от Единната бюджетна класификация 
 

.......................................................................................................... 
 
 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на 

община Руен – относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински 
център Руен” – ЕООД за 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 308 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал. 1, т. 3 от Наредба №14 за  

реда по който Община Руен учредява търговски дружества и упражнява правото си на 
собственост в търговските дружества /Приета с решение №55 от протокол №07 от 
15.07.2008 г., изм. с протокол №28 от 14.12.2017 г./, Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема Годишния финансов отчет за 2021 г. на Медицински център – Руен ЕООД 

с. Руен. 
2. Печалбата за 2021 г. в размер на 55 621,85 лв. да се разпредели, както следва:  

 55 257,96 лв. – да се отнесат счетоводно в печалби от минали години; 
       363,89 лв. – да се внесат като дивиденти по сметка на Община Руен. 

 
Приложение: 

1. Отчет от д-р Шабан Абдуллов Муталибов – управител на МЦ Руен – ЕООД за дейността на 
дружеството за 2021 г.  

2. Счетоводен баланс към 31.12.2021 г.  
3. Отчет за приходите и разходите за 2021 г. 
4. Отчет за собствения капитал за 2021 г. 

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

 
 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет 
на община Руен – относно: Приемане на бюджетната прогноза на община Руен за 
местни дейности за периода 2023 – 2025 г. 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 309 
 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните 
финанси и чл.28, ал.2 от Наредба №7 за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Руен, във връзка с писмо на Министерство 
на финансите БЮ-1/18.03.2022 г., Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И: 

 
Одобрява бюджетната прогноза на Община Руен за местни дейности за периода 

2023-2025 г., съгласно Приложение „Прогноза за периода 2022-2025 г. на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местни дейности”. 
 

Приложение:  „Прогноза за периода 2022-2025 г. на постъпленията  от местни приходи и 
на разходите за местни дейности”. 

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

 
 
 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА: – РАЗНИ  
 

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

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

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п ) 

                                                                            / Хасан А. Хасан / 

 
     

 
 
 
 

 
 


