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Общински съвет - Руен

ПОКАНА
На основание чл. 23, ал. 4, т. Ти чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация ЗМСМА) свиквам ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на
общински съвет - Руен на 25.11.2021 година /четвъртък/ от 10:00 часа, косто ще се проведе в
залата на Културно-информационния център на Руен при следния

ПРОЕКТО-ДАНЕВЕН РЕД:
1 Докладна записка от Исмаил Осман - кмет на община Руен - относно: Разрешаване
парцеларен план (ПП) за обект:
изработване на проект за подробен устройствен план (ПУ11)
Пътна връзка към „Производствени, търговски и складови сгради” за поземлен имот (п.и.) с
идентификатор 12303.117.61 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землище с. Вресово с единен класификатор за административно-териториалните и териториални
единици (ЕКАТТЕ) 12303, общ. Руен, обл. Бургас.
Докл.: Ерол Смаил - директор дирекция УТИДЕ

-

-

-

Разрешаване
изработването на изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) - план за
регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват урегулиран
поземлен имот (у.п.и.) ТХ» кв. 27, находящ се в с. Дъскотна, общ. Руен.
2. Докладна записка от Исмаил Осман

кмет на община Руен

Докл.: Ерол Смаил

относно:

- директор

дирекция УТИДЕ

община Руен - относно: Даване на решение
(ПУП) - план за регулация (ПР) и план
план
за изработване на проект за подробен устройствен
за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот (п.и.) с идентификатор
Ме73287.175.27, находящ се в местността „Гикенлик ичи” по КККР на землище - с. Трънак,
общ. Руен, обл. Бургас.
Докл.: Ерол Смаил - директор дирекция УТИДЕ
3. Докладна записка от Исмаил Осман

4. Докладна записка от Мирем Дервиш

- кмет на

- за

кмет на община Руен

на община Руен по проект „Културните традиции ни обединяват”.

- относно:

Кандидатстване

- юрисконсулт в дирекция УТИДЕ
Осман - кмет на община Руен - относно: Даване на мандат на
Докл.: Паолиана Маринова

5. Докладна записка от Исмаил

кмета на община Руен за гласуване на решения на Общото събрание на Асоциацията по Вик
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.
на обособената територия, обслужвана

от

Докл.: Мирем Дервиш
6. Разни.

ХАСАН ХАСАН
Председател на ОбС

- Руе

А

- зам.-кмет на

община Руен

