
 
 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 № 38 
 

от извънредно заседание, проведено на 15.07.2022 година 
 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 

1. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Даване 
на съгласие за създаване на местно партньорство с участието на община Руен и 
представители на стопанския и нестопанския сектор за кандидатстване и 
реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г. 

 
2. Разни. 
 

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

 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Даване на съгласие за създаване на местно партньорство с участието на 
община Руен и представители на стопанския и нестопанския сектор за 
кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 314 

 
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с Наредба № 16 от 30 юли 

2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г., Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие и одобрява участието на община Руен в създаването на местно 

партньорство за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020  за създаване на 
Местна инициативна група с териториален обхват, включващ цялата територия и 
населени места на община Руен в рамките на административните й  граници. 



 
2. Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за 

изразяване на интерес и за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 
 
3. Одобрява въз основа на решения от съвместна среща на представители на  

публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на община Руен като 
партньори за създаване на местното партньорство и подписване на Споразумението за 
партньорство за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони следните организации: 

 
За публичния сектор:  
- ОБЩИНА РУЕН със седалище и адрес на управление област Бургас, община 

Руен, село Руен,  ул. „Първи май” № 18 , ЕИК  по БУЛСТАТ 000057211 
 

За стопанския сектор 
-  „БАЛКАН-1975” ЕООД, със седалище и адрес на управление област Бургас, 

община Руен , с. Планиница, ул. „Дунав” № 60, ЕИК 201447141, представлявано 
от Нердит Билялов Ахмедов  – управител; 

 

За нестопанския сектор 
- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „ЗОРА 1928Г.” със седалище и адрес на 

управление област Бургас, общ. Руен, село Руен ул. „Изгрев” № 18 , ЕИК по 
БУЛСТАТ 000046599, представлявано от Васвие Мустафа Ибрям – председател 
на Читалищното настоятелство.  

 
 

4. Упълномощава г-н Исмаил Юсмен Осман –  кмет на община Руен  да 
представлява  община Руен в партньорството по проекта и да подпише Споразумението 
за партньорство с останалите партньори от стопанския и нестопанския сектор в местното 
партньорство, кандидатстване и  за  реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;  

 
 
5. Дава съгласие водещ партньор по проекта, който в качеството си на кандидат за 

финансова помощ да подаде Заявление за изразяване на интерес и да подпише договор за 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони да бъде: 

 

- Община Руен със седалище и адрес на управление област Бургас, община Руен, 
село Руен, ул. „Първи май” № 18, ЕИК  по БУЛСТАТ 000057211 
представлявана от  Исмаил Юсмен Осман. 

 
 



 
6. Община Руен се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител 

и други лица в подготовката на Заявлението за изразяване на интерес,  осигуряване на 
материално-техническите и финансови условия за реализирането на проекта и 
информирането и обсъждането с партньорите хода на неговото изпълнение и отчитане. 

 

.......................................................................................................... 
 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА: – РАЗНИ  
 

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

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

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п ) 

                                                                            / Хасан А. Хасан / 

 
     


