
 
 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 № 31 
 

от заседание, проведено на 30.12.2021 година 
 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 
 

1. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 
Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Руен 
за 2022 г. 

 
2. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – относно: 

Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначение на у.п.и. I „За 
Детски дом”, квартал 9 по плана на с.Сини рид, общ. Руен, обл. Бургас, като се 
обособяват урегулирани поземлени имоти с отреждане „за жилищно застрояване”. 

 
3. Разни. 
 

………………………….............…………………………………………… 
…………………………........………………………………………… 

 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 
относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
община Руен за 2022 г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 228 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 
Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Руен през 2022 

година. 
 
Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в община Руен през 
2022 година.  

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

 



 
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен – 

относно: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначение на у.п.и. 
I „За Детски дом”, квартал 9 по плана на с.Сини рид, общ. Руен, обл. Бургас, като се 
обособяват урегулирани поземлени имоти с отреждане „за жилищно застрояване”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 229 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2 във връзка с 

предходната ал. 1 и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ, Общински съвет – Руен 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на у.п.и. I „ЗА 

ДЕТСКИ ДОМ”, квартал 9 по плана на с. Сини рид, общ. Руен, с площ от 2606/4744 кв.м. 
ид.ч. и отреждане  „за детски дом” за създаване на урегулирани поземлени имоти (у.п.и.)  
с отреждане „за жилищно застрояване”. 
 

2. Дава съгласие на кмета на Община Руен да разреши изработването на проект за 
изменение на действащ ПУП – план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване 
(ПРЗ) в следния териториален обхват:  урегулиран поземлен имот I – ДЕТСКИ ДОМ, кв. 
9 по регулационния план на с. Сини рид, общ. Руен, обл. Бургас. 

 

3.  На основание чл. 145, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението 
подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневния срок, определен с чл. 149, ал. 1 от 
АПК пред Административен съд – Бургас чрез Община Руен. 

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

 
 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: – РАЗНИ 
 

 
 
 

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

 
 
 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Руен :             ( п ) 

                                                                            / Хасан А. Хасан / 

 
     


