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Общински съвет — Руен

П О К А Н А

Ня основание чл. 23, ял. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация (ЗМСМА) свиквам ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на общински съвет-
Руси на 23.11.2017 година / четвъртък / от 10:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала в с.
Руен при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Докладня записка от Исмаил Осмян — кмет на община Руен - относно: Удостояване на Сеид
Ахмед Мехмед със званието „Почетен гражданин иа община Руен".

Докл.: Исмаил Осмян — кмет на община Руен

2. Доклядня записка от Исмаил Осмян — кмет на община Руси — 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

3. Доклядня записка от Исмаил Осмян — кмет ня община Руен — относно: Утвърждаване на
оценки за продажба на недвижими имоти — частна общинска собственост.

Докл.: Мехмед Расим — началник отдел УССД

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

Докл.: Мехмед Расим — началник отдел УССД

5. Докладна записка от Исмаил Осмян — кмет ня община Руен — относно: Откриване на
процедура по промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 000274 — публична общинска собственост по КВС с. Скалак.

Докл.: Мехмед Расим — началник отдел УССД

6. Докладна записка от Исмаил Осмян — кмет на община Руен — относно: Разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (п.и.) извън границите на урбанизирана
територия.

Докл.: Айдън Гюджен — главен ярхитект на община Руен

7. Докладна записка от Исмаил Осман — кмет на община Руен — относно: Разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) — план за регулация (ПР) и план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (п.и.) извън границите на
урбанизирана територия.

Докл.: Айдън Гюджен — главен архитект на община Руен



8. Докладна записка от Исмянл Осмян — кмет на община Руен — относно: Разрешаване и

възлагане изработване на проект за подробен устройствси план (ПУП) — план за регулация
(ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с

№079006, находящ се в местността „Юрт" по картата за възстановена собственост (КВС) на

землище — с. Рупча с единен класификатор за административио-териториалнитс и
териториални единици (ЕКАТТЕ) 63375, общ. Руен, обл. Бургас.

Докл.: Крол Смаил -директор дирекция УТИДН,

9. Докладна записка от М емайл Осмап - кмет па община Руен — относно: Разрешаване и
възлагане изработване иа проект за подробен устройствсн план (ПУП) - план за регулация

(ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с
№071003, иаходящ се в местността „Корията" по картата за възстановена собственост (КВС)

на землище - с. Люляково с единен класификатор за административно-териториалните и
териториални единици (ЕКАТТЕ) 44690, общ. Руен, обл. Бургас.

Докл.: Ерол Смаил — директор дирекция УТИД11

10.Разни.

ЕШЕРЕФ ЕШЕРЕФ
Председател на ОбС — Руен


