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 № 29
от заседание, проведено на 25.11.2021 година
ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно:
Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за обект: 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.
2. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно:
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.) IX-258, кв. 27, находящ се в
с. Дъскотна, общ. Руен.
3. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Даване
на решение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват
поземлен имот (п.и.) с идентификатор №73287.175.27, находящ се в местността
„Тикенлик ичи” по КККР на землище – с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас.
4. Докладна записка от Мирем Дервиш – за кмет на община Руен – относно:
Кандидатстване на община Руен по проект „Културните традиции ни обединяват”.
5. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: Даване
на мандат на кмета на община Руен за гласуване на решения на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация” ЕАД, гр. Бургас.
6. Разни.
………………………….............……………………………………………
…………………………........…………………………………………

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за обект: 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.
Р Е Ш Е Н И Е № 219
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,
Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за ПУП – ПП за обект: 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.
2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за проектиране на проект за ПУП – ПП
за обект: 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 административнотериториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) 12303, общ. Руен, обл. Бургас.
3. Настоящoто решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ и не подлежи на оспорване, на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
..........................................................................................................
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: 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.) IX-258,
кв. 27, находящ се в с. Дъскотна, общ. Руен.
Р Е Ш Е Н И Е № 220
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ,
Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие за промяна предназначение на 171,05 кв. м. от
улично пространство между осови точки 78, 77 и 76 по регулационния план на с.
Дъскотна – публична общинска собственост в предаваемо общинско място като част от
у.п.и. IX258, кв. 27 по плана на с. Дъскотна – частна общинска собственост.

2. Дава съгласие на Кмета на Община Руен да разреши изработването на изменение
на действащ ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват у.п.и. IX258, кв. 27 по плана на с.
Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас
......................................................................................................................
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Даване на решение за изработване на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в
териториален обхват поземлен имот (п.и.) с идентификатор №73287.175.27, находящ
се в местността „Тикенлик ичи” по КККР на землище – с. Трънак, общ. Руен, обл.
Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е № 221
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,
Общински съвет – Руен
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за ПУП – ПР и ПРЗ в териториален обхват п.и. с
идентификатор № 73287.175.27, находящ се в местността „Тикенлик ичи” по КККР на
землище – с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас.
2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за проектиране на проект за ПУП – ПР
и ПРЗ за п.и. с идентификатор № 73287.175.27, находящ се в местността „Тикенлик ичи”
по КККР на землище – с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас.
3. Настоящото решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ и не подлежи на оспорване, на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
......................................................................................................................
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Мирем Дервиш – за кмет на община
Руен – относно: Кандидатстване на община Руен по проект „Културните традиции
ни обединяват”.
Р Е Ш Е Н И Е № 222
На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:
Дава съгласие Община Руен, да кандидатства с проектно предложение „Културните
традиции ни обединяват” по открита покана по Резултат 3: Подобрена информираност за
изкуства и култура на етнически и културни малцинства (Фокус върху роми), по
Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” към
Министерството на културата.
......................................................................................................................

ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен –
относно: Даване на мандат на кмета на община Руен за гласуване на решения на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е № 223
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите,
Общински съвет – Руен
Р Е Ш И:
I. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Руен, г-н Исмаил Юсмен Осман –
представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, да гласува
на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на асоциацията, което ще се
проведе на 08.12.2021 г. в сградата на Областна администрация Бургас, в гр. Бургас,
предложения с писмо-покана изх. № 91-08-89/04.11.2021 г. на Председателя на
асоциацията дневен ред и Решения, както следва:
По т.1 от дневния ред: На основание чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на асоциацията за 2022 в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди)
лева.
II. ОПРЕДЕЛЯ г-н Иб Мустафа Иб – Заместник-кмет на община Руен за
представител на община Руен на заседанието на общото събрание на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД,
гр.Бургас, при невъзможност на кмета на община Руен да участва лично в Общото
събрание на Асоциацията, за приемане на предложения дневен ред и на посочените
решения.
......................................................................................................................
ПО ТОЧКА ШЕСТА: – РАЗНИ

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :

(п)
/ Хасан А. Хасан /

