
   Годишен доклад към 31.12. 2021г. за  наблюдение  на изпълнението 
на Плана за интегрирано развитие на община Руен 2021 – 2027 г. 
(Изготвен на основание чл. 23, т. 4 от Закон за регионалното развитие и във връзка с чл.72 от ППЗРР.)                                         
О                                                                                                                                                            
Общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Руен 2021-2027г.                                                                                                                     
Планът за интегрирано развитие на община Руен за периода 2021-2027 г. е част от системата на 
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани 
със Закона за регионалното развитие (ЗРР - ДВ, бр.21/13.03.2020г.).                                                      
Планът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на община Руен и 
връзките и с други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на 
Югоизточен район от ниво 2 и Общия устройствен план на общината. Съгласно нормативните 
изисквания Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) е разработен за срок от 7 години. 
Като стратегически документ  обвързва сравнителните предимства, ресурси и потенциал на местно 
ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към устойчиво, интегрирано развитие, 
по-добро качество на живот и по-висок жизнен стандарт за хората.                                                      
ПИРО е съгласувано с трите стратегически цели на Националната програма за развитие България 
2030, приети от МС на 16 януари 2020 г. - ускорено икономическо развитие, демографски подем и 
намаляване на неравенствата. За реализирането на тези цели са предвидени целенасочени 
национални политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие 
- Иновативна и интелигентна България; Зелена и устойчива България; Свързана и 
интегрирана България; Отзивчива и справедлива България; Духовна и жизнена България.                                
Основната цел на ПИРО на община Руен за периода 2021-2027 г. е стимулиране на устойчив растеж и 
осигуряване на пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни 
политики и ресурси, за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 
състояние на общинската територия, съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР.                                                              
Планът служи за определяне на проблемите, потребностите и възможностите за развитие на всички 
населени места в общинската територия взети в предвид при разработването на инвестиционни 
програми, идентифицирането на проекти и финансови инструменти, включително и съфинансиране от 
фондовете на Европейския съюз.…    …………………………………………………………                
Използваният подход, методи и принципи гарантират в значителна степен, че стратегическият 
документ е в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с 
определените европейски, национални и регионални цели и приоритети за новия програмен период.                    
Водещ е принципът на интегрирания подход, който се прилага по отношение на всяка част от 
структурата на стратегическия документ. Този подход, наложил се като основен в политиката за 
регионално развитие и задължителен при изготвяне на стратегическите документи за новия 
програмен период има за цел в условията на свиващи се ресурси и ограничени финансови 
възможности да обедини различни политики, приоритети, проекти, източници за финансиране, 
участници и заинтересовани страни, за постигане на положителна синергия и добавена стойност от 
реализираните дейности.……………………………………………………………………………………..                                                                                            
Интегрираният подход отчита предвижданията на национално, регионално и местно ниво и на 
секторните стратегии в областта на икономическото развитие, образованието, здравеопазването, 
социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, телекомуникациите, туризма и околната 
среда. Той е основан на местните характеристики и потенциал. Подходящ е за изготвянето на анализи 
на територии със специфични характеристики, за да се откроят конкурентните им предимства и да се 
определят неусвоените им ресурси и възможности. Съчетаването му с възможностите и потенциала за 
развитие на местните ресурси за оптимално задоволяване на идентифицираните нужди и проблеми в 
целевата територия.  
 Целите да бъдат постигани, чрез съгласувани действия и координация, отчитайки факторите, 
условията и спецификите на мрежата от населени места в общината, потенциала на човешките 
ресурси и отделните сектори на местната икономика.  
Научно обоснован е подхода, който е в основата на всички анализи и прогнози и особено на 
свързаните със социалното и икономическото развитие на общината. Включва прилагането на редица 
инструменти и методи като: наблюдение, проучване, описание, анализ, синтез, оценка, сравнение, 
индексен метод, графични методи, swot-анализ и други.  
Приложен е подхода „отдолу-нагоре”, който се основава на привличането, информирането и 
включване на всички заинтересовани страни и гражданите. Постигане на информираност, публичност 
и прозрачност, води до идентифициране на потребностите на местните общности за насочване на 
публичните средства.  



Кметът на общината организира както изработването, съгласуването и актуализирането на плана, така 
и осъществява координацията и контрол при неговото отчитане. ПИРО 2021-2027г. е приет с Решение 
№198 от Протокол №26/18.08.2021г. от Общинския съвет Руен . В цялостния процес от разработване, 
изпълнение, актуализация, наблюдение и оценка на ПИРО при спазване на принципа за партньорство 
участват както общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските 
наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 
неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината. В целия 
този процес са спазени хоризонталните принципи на регионалната политика на ЕС – устойчиво 
развитие, равни възможности, опазване на околната среда и социално включване.  
ПИРО има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в 
съответствие с динамично променящите се условия и фактори на външната и вътрешната среда. 
 
Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано 
развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение. Отчитайки спецификата на 
новите условия за интегрирано местно и регионално развитие ПИРО 2021-2027г. поставя 
следните стратегически цели: 
Стратегическа цел 1: Ускорено икономическо развитие, чрез ефективно използване на 
ресурсите и местния потенциал, привличане на инвестиции, иновации и нови технологии за 
повишаване на конкурентоспособността. 
Стратегическа цел 2: Демографски подем, насърчаване на образованието, социалното 
включване, духовно развитие, съхранени традиции и културно наследство. 
Стратегическа цел 3: Интегрирано териториално развитие и намаляване на неравенствата, чрез 
комплексно подобряване на транспортната и цифрова свързаност и достъпност, обновяване на 
инфраструктурите, енергийната ефективност и опазване на околната среда.  
 
Комплексът от приоритети, мерки и дейности са насочени за реализация на поставените 
стратегически цели през настоящия програмен период. На тази база изведените пет 
приоритета се изпълняват и  отчитат, чрез съвкупност от мерки и дейности. Това са 
конкретните проекти, обезпечени с човешки, финансов и технически ресурси и съобразени с 
капацитета и възможностите за изпълнението им, обобщени като следва:  
 
 
 
Приоритет 1 - Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, иновативен и 
интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресурси, подобряване на бизнес 
средата и стимулиране на предприемачеството. 
 
Мярка 1.1 Стимулиране на предприемачеството, инвестициите и иновациите 
Дейност 1.1.1 Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията, вкл. 
за семейни предприятия, творчески индустрии и занаяти 
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19 – през 2021г.са одобрени 
2бр. проектни предложения на стойност  100 000,00лева/частни лица/ 
Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19 - през 2021г.са одобрени 
6бр.проектни предложения на стойност  56 450,44лева/частни лица/ 
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 
резултат от епидемичния взрив от COVID-19- през 2021г.са одобрени 4бр.проектни 
предложения на стойност  25 680,00лева/частни лица/ 
Мярка 1.2 Развитие на модерно, устойчиво и диверсифицирано селско 
стопанство 
Дейност 1.2.1 Стартова помощ за млади фермери 
Подпомагане на малкото земеделско стопанство-през 2021г.са одобрени 6бр. 
проектни предложения на стойност  176 022,00лева/частни лица/ 
Подпомагане на малко стопанство - през 2021г.е одобрено 5бр. проектни 
предложения на стойност  176 022,00лева/частни лица/ 
Стартова помощ за земеделското стопанство – през 2021г. е одобрено 1бр. 



проектно предложение на стойност  29 337,00лева/частни лица/ 
Отглеждане на зеленчуци, а именно домати-оранжерийни, домати-открито 
производство, пипер-открито производство, зелен фасул и създаване на трайни 
насаждения от 2,715 дка череши-1бр. проектно предложение на стойност  
29 337,00лева/частни лица/ 
Дейност 1.2.1 Създаване на нови земеделски стопанства за отглеждане на 
трайни насаждения и зеленчукопроизводство 
Отглеждане на съществуващи трайни насаждения от 11,000 дка кайсии и създаване 
на нови насаждения от 4,000 дка кайсии-  през 2021г.е одобрено 1бр. проектно 
предложение на стойност  29 337,00лева/частни лица/ 
 
 
 
Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста околна 
среда, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска.  
 
 
 
Мярка 2.1 Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване 
на емисиите парникови газове 
Дейност 2.1.2 Ремонт, саниране и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в общински сгради в община Руен 
Закупуване на климатици, община Руен–усвоените средства през 2021 са 6716,00лева 
Закупуване на климатици за ОУ "Иван Вазов" село Струя -4 броя, ОУ "Иван Вазов" село 
Струя -усвоените средства през 2021 са 6 336,00лева 
Закупуване на климатик за СУ "Димитър Полянов" с. Трънак-3брой, село Трънак-
усвоените средства през 2021 са 4 970,00лева 
Закупуване на климатици  за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 3 броя, СУ "Елин Пелин" село 
Руен-усвоените средства през 2021 са 4 214,00лева 
Доставка на климатично оборудване по проект "Реконструкция и ремонт на общински 
сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 
енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна 
Рупча, Ръжица Сини Рид, Соколец, СТруя, Ясеново, Скалак и Преображенци на Община 
Руен"-стойност без ДДС, община Руен -усвоените средства през 2021 са 76 692,00лева 
Мярка 2.3 Опазване на околната среда и борба с климатичните промени 
Дейност 2.3.1 Изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на 
съществуващи системи за предупреждение, наблюдение, докладване; 
прогнозиране и сигнализиране във връзка с климатичните изменения и риска 
от природни бедствия и аварии. 
Аварийно укрепване на пешеходен достъп, чрез изграждане на подпорна стена в недвижим 
имот, съставляващ п.и. с. №70 по одобрения КП на с. Рожден, община Руен, област 
Бургас., село Рожден -усвоените средства през 2021 са 17 479,00лева 
Остатък довършителни дейности- „Укрепване на свлачище на общински път BGS2180 за 
с. Заимчево в регулационните граници на с. Снежа, рег. №BGS 18.67725-01-ПМС №96 от 
25.04.2019, село Заимчево и село Снежа”-изплатени средства през 2021г. са 1 173,00лв. 
Аварийно укрепване на пешеходен достъп, чрез изграждане на подпорна стена в недвижим 
имот, съставляващ п.и. с. №92 по одобрения КП на с. Каравельово, община Руен, област 
Бургас, село Каравельово-усвоените средства през 2021 са 23 899,00лева 
Дейност 2.3.2 Ежегодно прочистване на речни корита и дерета е наблюдаване 
на съоръжения, мостове, водостоци и други за предотвратяване на наводнения 
Направа на отводнителни канали за дъждовни води по населени места -закупуване на 
тръби, община Руен- усвоените средства през 2021 са 35 900,00лева 
Мярка 2.4 Устойчиво управление на отпадъците 
Дейност 2.4.4  Подобряване управлението на отпадъците, в т. ч. 
предотвратяване и намаляване на генерирането на отпадъци, подготовка за 
повторна употреба, рециклиране, включително пречистване на отпадъчните 
води. 



Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Руен, село Руен 
усвоените средства през 2021 са 11 064,00лева /довършителни дейности/ 
 
 
 
  
Приоритет 3 - Добро образование, професионално развитие и нови знания за успешна 
реализация, заетост, висок жизнен стандарт и демографски подем. 
 
Мярка 3.2 Подобряване на образованието и модернизация на образователната 
инфраструктура 
Дейност 3.2.1 Ремонт, реконструкция и саниране на училища в община Руен 
Основен ремонт на покрива на сгради с инициали МЖ(училище) и МЖ, находящи 
се в недвижим имот, съставляващ п.и. с №74 по неодобрения КП на с.Мрежичко, 
община Руен, област Бургас, село Мрежичко – усвоените средства през 2021 са 
7 860,00лева /преходен обект за 2022г./ 
Основен ремонт на покрива на сграда с инициали пМО,находяща се в у.п.и. VII-92, квартал 
22 по плана на с. Ръжица, община Руен, област Бургас., село Ръжица - усвоените 
средства през 2021 са 35 446,00лева 
Дейност 3.2.2  Основен ремонт и саниране на детски градини в община Руен 
Пристройка и надстройка с един етаж на ДГ в УПИ II-311, кв.27 с.Руен - обща стойност 
740 000 лв., като 600 000 лв. ще се отпуснат от централния бюджет през годината, село 
Руен– усвоените средства през 2021 са 368 900,00лева /преходен обект за 2022г./ 
Дейност 3.2.2 Основен ремонт и саниране на детски градини в община Руен 
Основен ремонт на втори етаж от сграда Детска градина с. Ръжица, село Ръжица- 
усвоените средства през 2021 са 17 720,00лева 
Кухня като преустройство на съществуващи складови помещения, находящи се в сградата 
на детска градина в у.п.и. II156, квартал 16 по плана на село Топчийско, община Руен, 
област Бургас., село Топчийско– усвоените средства през 2021 са 49 786,00лева 
 Дейност 3.2.4 Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни 
лабаратории и работилници 
Закупуване на лаптоп  за  ОУ "Реджеб Кюпчю" с.Сини рид - 3 броя, село Сини рид 
усвоените средства през 2021 са 1250,00лева 
Закупуване на лаптопи  за ОУ "Петър Берон" село Ябълчево-7 броя, ОУ "Петър Берон" 
село Ябълчево- усвоените средства през 2021 са 6860,00лева 
Закупуване на компютърна конфигурация в ОУ "Реджеб Кюпчю" село Сини рид-1брой, 
ОУ "Реджеб Кюпчю"  с. Сини рид- усвоените средства през 2021 са 1 333,00лева 
Закупуване на интерактивен мулти-тъч LED дисплей СУ "Отец Паисий" село Люляково, 
СУ "Отец Паисий" село Люляково- усвоените средства през 2021 са 4400,00лева 
Закупуване на интерактивен дисплей за ОУ "Реджеб Кюпчю" село Топчийско -1брой, ОУ 
"Реджеб Кюпчю" село Топчийско- усвоените средства през 2021 са 4600,00лева 
Закупуване на лаптоп за ОУ "Алеко Константинов" село Добромир, ОУ "Алеко 
Константинов" село Добромир- усвоените средства през 2021 са 4 800,00лева 
Закупуване на мини компютри за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 29броя, СУ "Елин Пелин" 
село Руен- усвоените средства през 2021 са 16 686,00лева 
Закупуване на интерактивен мулти-тъч дисплей в СУ "Отец Паисий" село Люляково, СУ 
"Отец Паисий" село Люляково- усвоените средства през 2021 са 3700,00лева 
Закупуване на лаптоп за ОУ "Реджеб Кюпчю" с.Топчийско - 5 бр., село Топчийско- 
усвоените средства през 2021 са 6 513,00лева 
Закупуване на преносим  компютър (лаптоп) за  СУ "Отец Паисий" с.Люляково -9 бр., СУ 
"Отец Паисий" село Люляково- усвоените средства през 2021 са 15 656,00лева 
Закупуване на лаптоп за ОУ "Иван Вазов" село Ръжица-3броя, ОУ "Иван Вазов" село 
Ръжица- усвоените средства през 2021 са 6 236,00лева 
Закупуване на лаптоп за ОУ "Н.Й.Вапцаров" с.Планиница  - 2 броя, село Планиница- 
усвоените средства през 2021 са 1 578,00лева 
Закупуване на интерактивен дисплей за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 1 брой, СУ "Елин 
Пелин" село Руен- усвоените средства през 2021 са 12 371,00лева 



Доставка на стереоскопичен дисплей за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 1 брой, СУ "Елин 
Пелин" село Руен- усвоените средства през 2021 са 14 038,00лева 
Закупуване на принтер за ОУ "Димитър Полянов" село Трънак-1брой, ОУ "Димитър 
Полянов" село Трънак -усвоените средства през 2021 са 967,00лева 
Закупуване на лаптоп за ОУ "Климент Охридски" с. Дъскотна-1брой, село Дъскотна- 
усвоените средства през 2021 са 702,00лева 
Закупуване на лаптоп за ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Добра поляна - 1 брой, село Добра 
поляна- усвоените средства през 2021 са 980,00лева- 
Закупуване на лаптоп за ОУ "Йордан Йовков" с.Скалак - 1 брой, село Скалак- усвоените 
средства през 2021 са 850,00лева 
Закупуване на лаптоп за СУ "Димитър Полянов"с.Трънак - 4 бр., село Трънак- усвоените 
средства през 2021 са 6 020,00лева- 
Закупуване на камера за свързване за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 1 брой, СУ "Елин Пелин" 
село Руен -усвоените средства през 2021 са 1 303,00лева 
Закупуване на интерактивен дисплей за НУ "Д-р Петър Берон" с.Ябълчево - 3 броя, село 
Ябълчево- усвоените средства през 2021 са 10 835,00лева 
Закупуване на преносими компютри за СУ "Елин Пелин" с. Руен - 2 броя, СУ "Елин 
Пелин" село Руен- усвоените средства през 2021 са 4 960,00лева 
Закупуване на компютър  за ОУ "Иван Вазов" с.Струя - 2 броя, село Струя -усвоените 
средства през 2021 са 1 560,00лева 
Закупуване на мултимедиен прожектор ОУ "Иван Вазов" село Струя-3броя, Оу "Иван 
Вазов" село Струя -усвоените средства през 2021 са 2 250,00лева 
Доставка на оборудване и обзавеждане за детски градини в община Руен-хладилник за ДГ 
село Люляково, Работни маси за ДГ село Топчийско, Пералня и сушилня за ДГ село Добра 
поляна  и Електрически бойлер за ДГ село Зайчар, община Руен -усвоените средства 
през 2021 са 14 986,00лева 
Закупуване на мобилна стойка на колелца, СУ "Отец Паисий" село Люляково- усвоените 
средства през 2021 са 1 300,00лева 
Закупуване на камина за СУ "Отец Паисий" село Люляково, СУ "Отец Паисий" село 
Люляково -усвоените средства през 2021 са 16 003,00лева  
Доставка на пейка - книга за СУ "Елин Пелин" с.Руен - 8 броя, СУ "Елин Пелин" село Руен 
-усвоените средства през 2021 са 11 200,00лева 
Закупуване на термален дисплей в ОУ "Реджеб Кюпчю" село Топчийско-1брой, ОУ 
"Реджеб Кюпчю" село Топчийско -усвоените средства през 2021 са 3 744,00лева 
Мярка 3.3 Подобряване на условията за спорт и развитие на младежки 
дейности 
Дейност 3.3.1  Ремонт и обновяване на спортната инфраструктура в общината 
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и.V, квартал 49 по плана 
на с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас, село Люляково– усвоените средства през 2021 
са 1 050,00лева /довършителни дейности/ 
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и.IV, квартал 41 по плана 
на с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас, село Трънак– усвоените средства през 2021 са 
1050,00лева /довършителни дейности/ 
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и.IX, квартал 01 по плана 
на с. Сини рид, общ. Руен, обл. Бургас, село Сини рид– усвоените средства през 2021 са 
1050,00лева/довършителни дейности/ 
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и.I, квартал 24 по плана на 
с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас, село Планиница– усвоените средства през 2021 са 
1 050,00лева/довършителни дейности/ 
Доставка на комбинирани детски съоръжения- община Руен, община Руен- усвоените 
средства през 2021 са 4 999,00лева 
Доставка и монтаж на въртележка за деца по проект "Обичам природата и аз участвам при 
почистване на замърсени терени с битов отпадък, озеленяване, възстановяване и 
изграждане на детски кът в с. Просеник"- ПУДООС/МОСВ, село Просеник- усвоените 
средства през 2021 са 800,00лева 
Доставка и монтаж на беседка по проект "Обичам природата и аз участвам при 
почистването на замърсени терени с битов отпадък, озеленяване, възстановяване и 
изграждане на детски кът в с. Просеник"- ПУДООС/МОСВ, село Просеник- усвоените 



средства през 2021 са 3 000,00лева 
Изграждане на мини футболно игрище в с. Мрежичко, община Руен, ПМС 
№348/18.12.2019г., село Мрежичко- усвоените средства през 2021 са 102 134,00лева 
Изграждане на мини футболно игрище в с. Припек, община Руен, ПМС №348/18.12.2019г., 
село Припек- усвоените средства през 2021 са 102 210,00лева 
Реконструкция на детска площадка с. Речица, село Речица- усвоените средства през 
2021 са 7 500,00лева /преходен обект за 2022г./ 
 
 
 
Приоритет 4 – Електронно управление, администрация близо до гражданите и 
предоставяне на качествени и достъпни обществени услуги – административни, здравни, 
социални и културни. 
 
Мярка 4.1 Подобряване на достъпа до електронни административни услуги 
Дейност 4.1.4  Електронизация на административното обслужване на 
кметствата в селата и обединяване на деловодните записи и касови операции с 
общинския център 
Закупуване на компютърни системи в община Руен, община Руен- усвоените средства 
през 2021 са 11 007,00лева 
Закупуване на лаптоп, община Руен- усвоените средства през 2021 са 3 567,00лева 
Закупуване на копирна машина - община Руен, община Руен- усвоените средства през 
2021 са 2 200,00лева 
Дейност 4.1.5  Разработване и внедряване на инструменти и он-лайн 
платформи за подобряване на гражданското участие на местно ниво 
Закупуване на NAS устройство за съхраняване и архивиране на база данни, община Руен -
усвоените средства през 2021 са 2 431,00лева 
Закупуване на  компютърна конфигурация за приемни стаи на районни полицейски 
инспектори и детски педагогически стаи към Районно управление - Руен на МВР - 6 броя, 
село Руен - усвоените средства през 2021 са 5 996,00лева 
Закупуване на преносими компютри (лаптоп) за приемни стаи на районни полицейски 
инспектори и детски педагогически стаи към Районно управление - Руен на МВР - 2 броя, 
село Руен -усвоените средства през 2021 са 3 194,00лева 
Мярка 4.3 Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението и 
развитие на инфраструктурата на здравеопазването. 
Дейност 4.3.2 Ремонт и оборудване на здравни служби и медицински кабинети 
на територията на общината 
Система за дигитализация на конвенционален рентгенов апарат в Медицински център 
с.Руен, община Руен- усвоените средства през 2021 са 35 976,00лева 
 
 
Приоритет 5 – Достъпност и свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, 
мобилността, телекомуникациите, цифровизация и интегрирано развитие на всички видове 
територии. 
 
Мярка 5.1 Подобряване на транспортната достъпност и свързаност 
Дейност 5.1.1 Ремонт на Републиканската пътна мрежа на територията на 
общината 
Допълнителни мерки за обезопасяване на движението и подобряване на пътно-
транспортната обстановка в границите на урбанизираната територия на с.Просеник, на път 
III-2085 "(Дъскотна-Айтос) - Руен - Преображенци - Просеник - Горица (Дюлино- 
Оризаре), община Руен - усвоените средства през 2021г. са 2 750,00лева /преходен 
обект за 2022г./ 
Дейност 5.1.2 Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа 
Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари,и 
съоръжения и принадлежностите към тях в селата Руен Дъскотна, Преображенци и 



Вресово на община Руен по административен договор № BG06RDNO001-7.001-
0120-C01 подписан с ДФ "Земеделие"- строително-монтажни работи - стойност без 
ДДС, община Руен - усвоените средства през 2021г. са 731 038,00лева 
Мярка 5.3 Развитие на енергийната инфраструктура и ВЕИ 
Дейност 5.3.1 Подобряване на енергийната ефективност в община Руен: 
Модернизация на системите за външно осветление в населените места на 
община Руен 
Разширение на улично осветление по населени места, община Руен - усвоени през 2021г. 
– 10 000,00лева 
Мярка 5.5 Интегрирано териториално развитие и подобряване на жизнената 
среда 
Дейност 5.5.1 Облагородяване, озеленяване  и благоустройство на обществени 
зелени площи 
Закупуване на багер, община Руен -усвоени през 2021г. – 168 480,00лева 
Закупуване на валяк, община Руен- усвоени през 2021г. – 16 920,00лева 
Закупуване на кофа за багер - 2 броя, община Руен- усвоени през 2021г. – 3 456,00лева 
Закупуване на мулчер(храсторез) към багер, община Руен- усвоени през 2021г.-
9480,00лева 
Закупуване на камион, община Руен -усвоени през 2021г. – 35 880,00лева 
Дейност 5.5.2 Ремонт и благоустрояване на площади в малки населени места 
Направа на автозаслон в с. Люляково, село Люляково- усвоени през 2021г. – 
3500,00лева 
Дейност 5.5.3 Ремонт и обновяване на сгради на кметства в селата 
Основен ремонт на сграда кметство с. Листец, село Листец- през 2021г. усвоените  
средства са 10 486,00лева 
Основен ремонт на кметство с. Каменяк, село Каменяк - през 2021г. усвоените  
средства са 3 753,00лева 
Основен ремонт на покрив кметство с. Зайчар, село Зайчар - през 2021г. усвоените  
средства са 7 394,00лева 
Обществено обслужваща сграда - кметство в у.п.и. I-116, кв.11 по плана на с.Добра 
поляна, община Руен, област Бургас- въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, по мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените 
места" на проект "Красива България" на МТСП- 281 337 лв, от които от МТСП 
проект "Красива България" - 119 990 лв. и съфинансиране от бюджета на Община 
Руен - 161 347 лв., село Добра поляна - усвоени през 2021г. - 239 076,42лева 
Основен ремонт на общински сгради по проект "Реконструкция и ремонт на 
общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 
тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, 
Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак 
и Преображенци на Община Руен- строително монтажни работи- стойност без 
ДДС, община Руен - усвоени през 2021г.- 402 896,00лева/преходен обект за 2022г./ 
Основен ремонт на покрив на сграда с инициали 2МО, находяща се в у.п.и. I-210, 
квартал 24 по плана на с. Зайчар, община Руен, област Бургас, село Зайчар - 
усвоени през 2021г. - 25 580,00лева 
Надстройка на заварен строеж с инициали МсбО /към сграда общинска администрация/, 
находящ се в недвижим имот, съставляващ  у.п.и. II-324, квартал 13 по плана на с.Руен, 
община Руен, област Бургас, село Руен- усвоени през 2021г. – 9 000,00лева/преходен 
обект за 2022г./ 
Склад в недвижим имот, съставляващ у.п.и.VI-214, квартал 21 по плана на с. Просеник, 
община Руен, област Бургас., село Просеник- усвоени през 2021г. – 18 927,00лева 
Направа на навес в с. Добра поляна, село Добра поляна- усвоени през 2021г.–25 
300,00лева 
Направа на навес в с. Руен, село Руен- усвоени през 2021г. – 17 839,00лева 
Навес в недвижим имот, съставляващ улица /прилежаща към кметството/ в териториалния 
обхват на с. Речица, община Руен, област Бургас, село Речица- усвоени през 2021г. – 25 
000,00лева 



Направа на навес в с. Планиница, село Планиница- усвоени през 2021г. – 23 700,00лева 
Навес в недвижим имот, съставляващ у.п.и.VII92, квартал 22 по плана на с. Ръжица, 
община Руен, област Бургас., село Ръжица- усвоени през 2021г. – 24 999,00лева 
Навес в недвижим имот, съставляващ у.п.и. XI, квартал 8 по плана на с. Рупча, община 
Руен, област Бургас, село Рупча- усвоени през 2021г. – 24 998,00лева 
Направа на навес в с. Вресово, село Вресово- усвоени през 2021г. – 13 633,00лева 
Направа на навес в с. Каравельово, село Каравельово- усвоени през 2021г. – 12 
255,00лева 
Направа на навес в с. Люляково, село Люляково- усвоени през 2021г. – 25 646,00лева 
 
 
 
      През отчетния период на частни физически и юридически лица са одобрени и финансирани 26 
броя проектни предложения от Държавен фонд „Земеделие”, Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020г. В същото време продължава изпълнението на одобрените и финансирани 
проекти на община Руен през предходната година от Държавен фонд „Земеделие”, за подобряване 
на енергийната ефективност на общински сгради.  
През годината за насърчаване на мерките за енергийна ефективност са закупени климатично 
оборудване за общински сгради с предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния 
бюджет, собствени средства и от преходен остатък. 
Със собствени средства е извършено аварийното укрепване на пешеходен достъп,  изграждане на 
подпорна среда и укрепване на свлачища на общински път. Направени са отводнителни канали за 
дъждовни води по населени места. Завърши и изпълнението на проекта финансиран с Европейски 
средства „Закриване и  рекултивация  на депо за твърди битови отпадъци на община Руен, село 
Руен. Всички тези дейности и мерки са с цел да се избегнат аварийни и бедствени ситуации. 
 
През отчетната година за подобряване на образователната инфраструктура и добро образование 
на подрастващите, за професионално им развитие за придобиване на нови знания за успешна 
реализация със средства отпуснати от централния бюджет започна изграждане на втория етаж на 
Детска градина село Руен. Със средства от преходен остатък и целеви средства са извършени 
ремонт на детски градини в други населени места на община Руен. 
Обзаведени и оборудвани са учебни кабинети, образователни лаборатории и работилници с 
лаптопи, компютри, интерактивни дъски и други за успешното провеждане на обучение от 
разстояние по време короновирусна епидемия. 
 
    Със средства от държавния бюджет за подобряване на условията за спорт и развитие на 
младежки дейности завърши изпълнението на многофункционалните спортни площадки в четири 
населени места в община Руен село Планиница, село Трънак, село Люляково и село Сини рид. 
През 2021г.е одобрен и изпълнен проект „Обичам природата и аз участвам при почистване на 
замърсени терени с битов отпадък, озеленяване, възстановяване и изграждане на детски кът в с. 
Просеник"- ПУДООС/МОСВ, изградени са и други спортни площадки и минифутболни игрища. 
За предоставяне на качествени и достъпни обществени услуги и за съхранение и архивиране на 
база от данни за общинската администрация е закупено NAS устройство, компютърни системи, 
лаптопи и копирна машина с преходен остатък и собствени средства. Закупени  са  компютърни 
конфигурации и лаптопи за приемни стаи на районни полицейски инспектори и детски 
педагогически стаи към Районно управление - Руен на МВР. 
За нуждите на медицински център Руен е закупен със собствени средства система за 
дигитализация на конвенционален рентгенов апарат. 
 
  За подобряване на достъпната инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите, 
цифровизация и интегрирано развитие са реконструирани тротоари и принадлежащите към тях 
съоръжения по населени места. За обезопасяване на пътищата са предприети и допълнителни 
мерки с разширяване на уличното осветление. В девет населени места на територията на община 
Руен са изградени навеси. Извършен е основен ремонт на кметства със средства от преходния 
остатък.  
През годината е изпълнен и одобрения, и финансиран проект по „Красива България” – 
„Обществено обслужваща сграда - кметство в у.п.и I116, квартал 11 по плана на село Добра 



поляна, община Руен, област Бургас – въвеждане на мерки за енергийна ефективност ” към 
Министерство на труда и социалната политика. 
През 2021 приключи изпълнението на двата проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания - Компонент 3” с усвоени през годината средства - 11 890,00лева и проект 
”Патронажна грижа чрез предоставяне на здравно-социални услуги в община Руен- Компонент 4” 
усвоени средства през годината- 33 764,00лева. Стартира изпълнението на нов проект 
„Патронажна грижа плюс в община Руен”- усвоените средства през годината – 4 183,00лева. 
 
  В  „Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен”, за нуждите на Лица с 
увреждания и Лица над 65г. в невъзможност за самообслужване създаден по проект на 
Министерство на труда и социалната политика на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020г. от  Европейски социален фонд на Европейския съюз се  предоставят 
различни социално-здравни услуги според потребностите на населението  и одобрени от МТСП. 
С решение № 790/30.10.2020г. на Министерски съвет /Изменение и допълнение с РМС 
972/30.12.2020; РМС №220/17.03.2021г/. социална услуга „Асистентска подкрепа”, която стартира 
през 2021г. и продължава да се изпълнява,  усвоени средства -176 484,00лева 
 Изразходени са средства и по програми за Временна заетост: Програма „ОСПОЗ”- 104 806,00 лв. 
и Лични асистенти назначени в изпълнение на Закона за личната помощ – 1 376 017,00 лв.  
 Проекти одобрени от Министерство на образованието и науката са - „Квалификация за 
професионално развитие на педагогическите специалисти” в училищата -  15 646,00 лв.; Проект 
„Подкрепа за успех“ в 20 училища – 339 959,00 лв.; Проект „Активно приобщаване в системата 
на предучилищното образование“ – 74 780,00 лв.;  Проект „Образование за утрешния ден”- 5 
235,00лв.и Проект „Равен достъп до образованията на кризи-3 667,00лева” 
   Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за 
интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и 
източниците на тяхното финансиране; 
Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 
ефикасност при изпълнението на ПИРО. 
   Съгласно закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава 
провеждането на държавната политика за регионално развитие са: принципът на интегрирания 
подход,  партньорство, информираност, публичност и прозрачност.  
 

В съответствие  чл.72, ал.5 от ППЗРР /изменен с ПМС No 183 от 04.08.2020 г.и Обн. ДВ. бр.70 от 
7 Август 2020г./ ), за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за 
развитие се разработва годишен доклад, който се публикува на страницата на общината. 

Община Руен осигурява публичност и прозрачност на План за интегрирано развитие на община 
Руен 2021-2027г., чрез публикуване на информация за: 

 Планови и стратегически документи на общината; 
 Проектите, които са в процес на изпълнение и са изпълнени от общината финансирани от 

Национални и Европейски фондове ; 
 Наредби, решения и правилници приети от общинския съвет; 
 Общинския бюджет. 

В рамките на всеки проект са предвидени мерки и адекватни действия за информиране и 
публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите групи. 
 Резултатите от извършените оценки се отразяват в: 

 Междинна оценка която се изготвя след третата години от стартиране на плана за 
интегрирано развитие на община Руен 2021-2027г.. 
 Последваща оценка се изготвя не по-късно от една година след изтичането на 
периода на  действие на плана. /С решение № 224 от Протокол №30/16.12.2021г.на 
общински съвет Руен е приет  Доклад за последваща оценка на Общински план за 
развитие на община Руен 2014-2020г./ 

             
Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за 
интегрирано развитие на общината. 
  Община Руен се възползва от почти всички възможности за кандидатстване с проекти, 
привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми, държавен бюджет  и 



национални програми, с цел изпълнение на стратегически цели, приоритети и мерки заложени в 
Интегрирания план за развитие на община Руен. 
  Основно се внасят и изпълняват проекти по Плана за развитие на селските райони 2014-
2020г./Стратегически план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за 
периода 2021-2027 г./ към Държавен фонд „Земеделие”, защото е селска община и основно там е 
допустим бенефициент.  Частично може и по отделни оперативни програми, като ОП „Околна 
среда и води”, към Министерство на околната среда и водите, ОП „Развитие на човешките 
ресурси”, към Министерство на труда и социалната политика; ОП „Трансгранично 
сътрудничество Интеррег-ИПП България- Турция”, Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство, Министерство на  енергетиката, финансирана по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Норвежки финансов механизъм., ОП 
„Храни и/или основно материално подпомагане” 2021-2027г..  
Общинската администрация активно работи в услуга на жителите, местния бизнес и 
инвеститорите проявили интерес за развитие на бизнес на територията на общината. 
  В качествата си на работодател по национални програми и проекти общината допринася за 
насърчаване на заетостта, както и инвестира в човешки ресурси, чрез подобряване на 
образователното и квалификационно равнище на безработни лица и подпомага хората в 
неравностойно положение. 
  Предоставената информация очертава постигнатите резултати по изпълнение на План за 
интегрирано развитие на община Руен 2021-2027г. Приоритетите, дейности и мерки са в 
изпълнение на цялостната стратегия за развитие на община Руен. 
  Община Руен продължава да кандидатства с проекти по различни програми и през програмен 
период 2021-2027г. и да търси други източници за финансиране. 
  Основни препоръки при изпълнението на националните програмите през настоящия програмен 
период е да се подходи интегрирано във всяка област на развитие. 
 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН 
ИСМАИЛ  ОСМАН 
 


