
с. Руен, у л. Първи май №18, тел. 05944 / 64 86, факс 05944 / 64 76,
е - таП: оЪ5.гаеп@та11.Ъ§; оЪз_гиеп@аЬу.Ь§

Изх. № 151
26.06.2017 год.
Общински съвет — Руен

ДО г-н /г-жа /.

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация (ЗМСМА) свиквам ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на общински
съвет - Руен на 30.06.2017 година / петък / от 10:00 часа, което ще се проведе в Ритуална зала -
Руен при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Докладна записка от И емайл Осман — кмет на община Руен — относно: Разрешаване и
възлагане изработване на проект за подробен устройствен план (ГГУП) — план за регулация
(ПР) и план за регулация и застрояване (ГТРЗ) в териториален обхват поземлен имот (п.и.)
с №069008, иаходящ се в местността „Машатлъка" по картата за възстановена собственост
(КВС) на землище — с. Ябълчево с единен класификатор за административно-
териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) 87093, общ. Руен, обл, Бургас.

Докл.: Ерол Смаил — директор дирекция УТИДЕ

2. Докладна записка от Исмаил Осман — кмет на община Руен — относно: Одобряване на
проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на населените места.

Докл.: Ерол Смаил — директор дирекция УТИДЕ

3. Докладна записка от Исмаил Осман — кмет на община Руен — относно: Одобряване на
проект за подробен устройствен план (ЕГУГТ) - парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на населените места.

Докл.: Ерол Смаил — директор дирекция УТИДЕ

4. 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 2017 год.

Докл.: Мехмед Расим - началник отдел УССД

5. Докладна записка от Исмаил Осман — кмет на община Руен — относно: Отдаване под
аренда на земеделски земи от общински поземлен фонд.

Докл.: Мехмед Расим — началник отдел УССД



6. Докладна з а п и с к а от Исмапл Осмян -- кмет па оГнцппа Руси - относно: Даване на
съгласие за промяна на Картата за възстановена собственост по отношение на границата
между имоти собственост на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна
инфраструктура" — ДП „НК ЖИ" и имоти общинска собственост в землищата на с.
Люляково, с. Рунча, с. Листсц, с. Планшшца и с. Дъскотна, община Руен

Докл.: Мехмед Расим — н а ч а л н и к отдел УССД

7. Докладна записка от Исмапл Осмян — кмет на община Руси - относно: Предложение за
промяна на общата численост на общинска администрация в община Руен.

Докл.: Снежана Панайотова - секретар па община Руен

8. Докладна записка от Исмаил Осмап — кмет на община Руен — относно: Трансформиране
на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за
финансиране на разходите за извършване иа неотложни текущи ремонти на общински
пътища и улична мрежа.

Докл.: Мийрем Сали —директор дирекция ФСДБУС

9. Докладна записка от Исмаил Осмап - кмет на община Руен - относно: Актуализация на
капиталовата програма, бюджета на общината и приемане на разчет за проект финансиран
със средства от Европейския съюз на община Руен за 2017 год.

Докл.: Мийрем Сали — директор дирекция ФСДБУС

10. Разни.

ЕШЕРЕФ ЕШЕРЕФ
Председател на ОбС— Руен


