
 
 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 № 39 
 

от заседание, проведено изнесено на 28.07.2022 година 
 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 

1. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Приемане на „Програма за управление на отпадъците на община Руен” за периода 
2021 – 2028 г.  

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

Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Руен” за периода 
2021 – 2028 г.  

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

на решение за даване на съгласие за продажба на притежаваните дружествени 
дялове на „Вулкан 2000” ЕООД, ЕИК: 102627974, съдружник в дружеството с 
общинско участие „БКС” ООД на Юмер Ахмед Юмер, както и взимане на решение 
за приемане на актуализиран дружествен договор на дружеството. 
 

4. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Отменяне на т.3 от Решение №541 от Протокол №55 от 04.09.2015 г.    

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

Допълнение към Решение №314 от Протокол №38 от 15.07.2022 г.   
 
6. 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. 

 
7. 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.    

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

Приемане на допълнителен Опис към комплектувания лесосечен фонд за ползване 
на дървесина през 2022 година от общински горски територии – собственост на 
община Руен, област Бургас.  

 
 



9. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Премахване на храстова и дървесна растителност от поземлен имот – общинска 
собственост, предназначен за спортно съоръжение с цел запазване на приветливия 
вид и ползване по предназначение.  

 
10. 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.  
 

11. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Актуализация на капиталовата програма, поименния списък за текущи ремонти 
планирани да бъдат финансирани със средства от трансформирана субсидия за 
капиталови разходи и бюджета на Община Руен за 2022 г.   
 

12. Разни. 
 

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

 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Приемане на „Програма за управление на отпадъците на община Руен” за 
периода 2021 – 2028 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 315 

 
На основание чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.20, 

чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 
Приема „Програмата за управление на отпадъците на община Руен за 2021 – 2028 

г.”, която на основание чл. 52, ал. 2 от ЗУО представлява неразделна част от „Програмата 
за опазване на околната среда”. 

 

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

относно: Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Руен” за 
периода 2021 – 2028 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 316 
 
На основание чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, във връзка 

с чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 
Приема „Програма за опазване на околната среда на община Руен” за периода 2021 – 

2028 г. 
 

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



 
 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Вземане на решение за даване на съгласие за продажба на притежаваните 
дружествени дялове на „Вулкан 2000” ЕООД, ЕИК: 102627974, съдружник в 
дружеството с общинско участие „БКС” ООД на Юмер Ахмед Юмер, както и 
взимане на решение за приемане на актуализиран дружествен договор на 
дружеството. 

Р Е Ш Е Н И Е № 317 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39а, т.1 и т.2 от 
Наредба № 14 за реда, по който община Руен учредява търговски дружества и упражнява 
правото си на собственост в търговските дружества, във връзка с чл.138, ал.2 от 
Търговския закон, както и във връзка с Писмо с вх. № РД-13-345/15.07.2022 г. по описа на 
деловодството на Община Руен от Рамадан Джемил Мехмед – представител на Община 
Руен в Общото събрание на „БКС“ ООД, Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема предложения дневен ред за заседание на общото събрание на „БКС” 

ООД. 
2. Съгласува следната позиция на Община Руен по точките от дневния ред на 

заседанието, както следва: 
2.1. По т. 1 от дневния ред: Общински съвет-Руен дава съгласие за приемане на 

Юмер Ахмед Юмер, като нов съдружник в Дружеството – „БКС” ООД на мястото на 
„Вулкан 2000” ЕООД. 

2.2. По т. 2 от дневния ред: Общински съвет-Руен дава съгласие за прехвърляне 
правото на собственост на притежаваните от „Вулкан 2000“ ЕООД с ЕИК: 102627974, 
70 (седемдесет) дяла, всеки с номинална стойност от по 50 (петдесет) лева, равняващи се 
на 70% от капитала на дружеството „БКС“ ООД с ЕИК: 102092308, на новия член 
Юмер Ахмед Юмер. 

2.3. По т. 5 от дневния ред: Общински съвет-Руен дава съгласие за изменение на 
Дружествения договор по начина, посочен в дневния ред. 

 

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

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община 
Руен – относно: Отменяне на т.3 от Решение №541 от Протокол №55 от 04.09.2015 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 318 

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

Р Е Ш И: 
 
Отменя  т.3 от Решение № 541 от Протокол №55 от 04.09.2015 г. 

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

 
 



ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Допълнение към Решение №314 от Протокол №38 от 15.07.2022 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 319 

 
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 : 

 
Допълва Решение №314 от Протокол №38 от 15.07.2022 г., както следва: 
След точка 6 се създава т.7, със следния текст: 
Предоставя за нуждите на проекта за безвъзмездно ползване за офис за срок до 

приключване на дейностите по проекта общинско помещение – частна общинска 
собственост с площ от 20 кв.м., част от сграда находяща се в УПИ IX-251, кв.11 по плана 
на с. Руен, актувана с АОС №2855 от 14.04.2014 г. 

 

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

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 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 № 320 

 
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. 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 24699.60.22 Дъскотна  Казан дере 1,587 4 Нива 3349 

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

наддаване: 
 

№ УПИ / 
идентификатор 

Населено 
място 

Площ на имота 
/ кв.м. 

АОС 

1 Полумасивна 
сграда, находяща се 
в УПИ I-131, кв. 30 

Ръжица 310,82 7027 

 



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 СЕДМА: 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 № 321 

 
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 продадат чрез публичен  търг с явно наддаване недвижими имоти – частна 

общинска собственост, описани по-долу: 
 

1. Имоти от ОПФ: 
 

№ Идентифи-
катор 

Населено 
място 

Местност Площ 
на 

имота 
(дка) 

Кате-
гория 

Начин на 
трайно 

ползване 

Акт за 
общинска 

собственост 

Оценка от 
независим 
оценител 

(лв.) 

Данъчна 
оценка на 

имота 

1 24699.60.22 Дъскотна  Казан 
дере 

1,587 4 Нива 3349 1062,00 215,00 

 
2.  Имоти в строителни граници на населените места: 

 
№ УПИ / 

идентификатор 
Населено 

място 
Площ на имота 

/ кв.м. 
АОС Данъчна 

оценка на 
имота (лв.) 

Оценка от 
независим 

оценител (лв.) 
без ДДС 

1 Полумасивна 
сграда, находяща се 
в УПИ I-131, кв. 30 

Ръжица 310,82 7027 11 709,30 13 220,00 

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

лицензирани оценители на имоти пазарни оценки. 
 

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

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

 
 
 
 



ПО ТОЧКА ОСМА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Приемане на допълнителен Опис към комплектувания лесосечен фонд за 
ползване на дървесина през 2022 година от общински горски територии – 
собственост на община Руен, област Бургас. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 322 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 във връзка с чл.5, ал. 1, т. 2 и 

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

Р Е Ш И : 
 

Приема одобрен допълнителен Опис към комплектувания лесосечен фонд за 
ползване на дървесина през 2022 година от общински горски територии – собственост на 
община Руен, област Бургас. 

 
Приложение:  
Одобрен допълнителен Опис към комплектувания лесосечен фонд за 2022 година за 

горите – собственост на община Руен, област Бургас 
 

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

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен 
– относно: Премахване на храстова и дървесна растителност от поземлен имот – 
общинска собственост, предназначен за спортно съоръжение с цел запазване на 
приветливия вид и ползване по предназначение. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 323 

 
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 поземлен имот с 
идентификатор №58640.14.81 с НТП – Спортно игрище, с обща площ от  31002 кв.м. по 
КККР (кадастрална карта и кадастрални регистри) на землище с. Просеник, 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-10-87 от 10.06.2022 г., 

копие от констативен протокол на назначената комисия и копие от скица на поземления 
имот.  

 

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

 
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: 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 № 324 
 

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 земеделския имот с 
идентификатор №35955.1.106, с НТП (начин на трайно ползване) – Пасище, с обща площ 
от 24617 кв.м. по КККР (кадастрална карта и кадастрални регистри) на землище с. 
Каменяк, 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:  Заявление с вх. рег. №ГСС-55 от 20.06.2022 година, Констативен 

протокол на назначената комисия и Скица на имота.  
 

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

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

община Руен – относно: Актуализация на капиталовата програма, поименния списък 
за текущи ремонти планирани да бъдат финансирани със средства от 
трансформирана субсидия за капиталови разходи и бюджета на Община Руен за 
2022 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 325 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните 
финанси, чл.37, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Руен, Общински съвет – Руен 

 
Р Е Ш И : 

 
 

1. Да се актуализира капиталовата програма на Община Руен за 2022 г., както следва: 
 

Наименование на обекта 

 
 

План за 2022 г. 

В т.ч. по източници на финансиране 

Целева 
субсидия за 
капиталови 

разходи 

Преходен 
остатък r 
собствени 
приходи  

Сметки за 
средства от 

Европейския 
съюз 

било става било става било става било става 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

§ 51-00 Основен  ремонт         

Функция „Жил.строителство, 
благоустройство и комунално 
стопанство” 

        

Основен ремонт на улици  в 
с.Трънак чрез асфалтиране 

0 100 300 0 100 300     

Основен ремонт на улици с бетон в 
село Струя 

0 10 317 0 10 317     

Основен ремонт на улици с бетон в 
село Соколец 

0 12 606 0 12 606     

Основен ремонт на улици с бетон в 
село Заимчево 

0 8 824 0 8 824     

Основен ремонт на улици с бетон в 
село Череша 

0 14 287 0 14 287     

Основен ремонт на улици с бетон в 
село Листец 

0 5 042 0 5 042     

Основен ремонт на улици с бетон в 
село Вресово 

0 8 824 0 8 824     



Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Добромир 

0 28 820 0 28 820     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Билка 

0 24 497 0 24 497     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Рудина 

0 10 001 0 10 001     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Сини рид 

0 24 497 0 24 497     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Подгорец 

0 21 356 0 21 356     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Мрежичко 

0 25 621 0 25 621     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Припек 

0 12 594 0 12 594     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Каравельово 

0 36 025 0 36 025     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Топчийско 

0 21 701 0 21 701     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Добра поляна 

0 22 695 0 22 695     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Речица 

0 40 348 0 40 348     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Скалак 

0 36 025 0 36 025     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Дъскотна 

0 34 584 0 34 584     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Дропла 

0 25 938 0 25 938     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Вишна 

0 17 292 0 17 292     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Планиница 

0 36 803 0 36 803     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Просеник 

0 38 907 0 38 907     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Разбойна 

0 22 249 0 22 249     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Ръжица 

0 75 508 0 75 508     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Преображенци 

0 32 567 0 32 567     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Pуен 

0 
29 973 0 29 973 

    

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Ябълчево 

0 77 814 0 77 814     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Шиварово 

0 27 667 0 27 667     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Зайчар 

0 49 715 0 49 715     

Основен ремонт на улици с асфалт в 
село Люляково 

0 26 803 0 26 803     

Функция „Почивно дело, култура, 
спорт, религиозни дейности” 

 
     

  

Основен ремонт на многофункцио- 
нална спортна площадка в у.п.и 
ограничен в обхвата на о.т.8,7,6,5,3 
и 2  по плана на с.Просеник, 
общ.Руен, обл.Бургас 

 
 

0 81 000   0  81 000 

  

Доставка на контейнер в спортно 
игрище с.Зайчар 

0 
13 200   0 13 200 

  

Функция „Икономически 
дейности“ 

        

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

0 50 000 
 

0 50 000 
 

    



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

0 35 000 0 35 000     

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

0 70 000 0 70 000     

Основен ремонт на път BGS 2180  
/III -208, Билка-Дъскотна/ - 
Ясеново- Снежа - Заимчево 

0 110 000 0 110 000     

Основен ремонт на път BGS 2189  
/III -208, Дъскотна -Китка/ - 
Шиварово 

0 25 000 0 25 000     

§ 52-00 Придобиване на ДМА         

Функция "Общи държавни 
служби" 

      
  

Надстройка на съществуваща 
административна сграда, находяща 
се в у.п.и. II-324, квартал 13 по 
плана на с.Руен, община Руен 

185 000 188 700   
185 
000 

188 
700 

  

                                                   ОБЩО: 185 000 1 533 100 0 1 250 200 185 000 282 900 
 

0 
 

0 

 
2. Да се актуализира поименния списък на текущите ремонти планирани да бъдат 

финансирани със средства от трансформирана субсидия за капиталови разходи -
Приложение №12 към решение №279 от протокол №35 от 21.04.2022 г. и Справка по чл. 
55 от ЗДБРБ за  2022 г. за трансформиране на средствата от целева субсидия за 
капиталови разходи-/Приложение №14/ към Решение №280 от протокол №35 от 
21.04.2022 г., за следните обекти: 
 

№ Наименование Обща сума 

Изтночник на 
финансиране   

Целеви трансфер 
за неотложни 

текущи ремонти - 
от транформирана 
ЦС за капиталови 
разходи съгласно 
чл.55 от ЗДБРБ за 

2022г. 

  
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 0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 



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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

32. Текущ ремонт на улици с асфалт в село Люляково 26 803 
0 

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

  Общо за дейност: 1 010 200 50 000 



  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 0 

2. 

Стабилизиране на банкети по път BGS 2196 /BGS 1195 
Просеник - Сини рид /- Рожден, в участък от разклон 
Доброван до разклон Рудина 35 000 0 

3. 

Текущ ремонт на път BGS 3199 / BGS 1195, Припек-
Мрежичко/- Топчийско в участък от разклон Гермето до 
с.Топчийско 70 000 0 

4. 
Текущ ремонт на път BGS 2180  /III -208, Билка-Дъскотна/ - 
Ясеново- Снежа - Заимчево  110 000 0 

5. 
Тек.ремонт на път BGS 2189  /III -208, Дъскотна -Китка/ - 
Шиварово 25 000 0 

  Общо за дейност: 290 000 0 
 

          Планираните средства по другите обекти по приложенията остават непроменени. 
 

3.Да се актуализират разходите в местни дейности, както следва: 
 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ -РАЗХОДИ                                                                  Било            Става 
 

Местна дейност „Общинска администрация“ 
-да се увеличи § 52-02 Прид.на сгради с 3 700 лв.                                            89 000 лв.     92 700 лв. 
    
Местна дейност „Ремонт и поддръжка на уличната мрежа“ 
- да се намали § 00-98 „Резерв“ с 960 200 лв.                                              1 010 200 лв.       50 000 лв. 
- да се увеличи § 51-00 Основен ремонт с  960 200 лв.                                            0 лв.     960 200 лв. 
 
Местна дейност „Спортни бази за масова физкултура“ 
- да се увеличи § 51-00 „Основен ремонт” с 81 000 лв.                                           0 лв.       81 000 лв. 
- да се увеличи § 52-19 „Придоб.на други ДА“ с 13 200 лв.                          43 000 лв.        56 200 лв. 
 
Местна дейност "Служби и дейности по поддържане,  
ремонт и изграждане на пътищата“ 
- да се намали § 00-98 „Резерв“ с 290 000 лв.                                                 290 000 лв.                0 лв. 
- да се увеличи § 51-00 Основен ремонт с  290 000 лв.                                  11 650 лв.      301 650 лв. 
 
-да се намали §§ 00-98 Резерв за непредв. и неотл. р-ди с 97 900 лв.        270 024 лв.       172 124 лв. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: – РАЗНИ 
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                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п ) 

                                                                            / Хасан А. Хасан / 

 
     


