Съобщение за провеждане на консултации
За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Стамболово (ОУПО
Стамболово) с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (В сила от
01.07.2004 г. Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ. бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл.
изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.)
1. Информация за възложителя на плана:
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
3. Възложител: Община Стамболово
4. Седалище и адрес на управление: с. Стамболово, п.к. 6362
5. Лице за контакти: Мухлис Фариз Сербест – Кмет на Община Стамболово
6. Телефон/Факс/Е-mail:
http://www.stambolovo.bg

тел.:

03720/7000;

е-mail:

kmet_stambolovo@dir.bg,

Обща информация за предложения план
а) Основание за изготвяне на плана
Нормативните основания за разработване на плана произтичат от Закон за устройство на
територията. Проектът на ОУП е разработен въз основа на договор от 2018 год. между
Община Стамболово и Обединение „Про Консулт Стамболово“ ДЗЗД. Изработен е въз
основа на Техническо задание и опорен план за изработване на Общ устройствен план
(ОУП) на Община Стамболово, приет с Решение № № 165 от 30.03.2017 г. на Общински съвет –
Стамболово.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана
Перспективният срок, за който се изработва ОУП е 15-20 г.
в) Териториален обхват
Териториалният обхват на плана съвпада с границите на община Стамболово.
г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/
В територията на община Стамболово НЕМ включва:
1) ВG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета от
МС с Решение № 122/02.03.2007 г.;
2) BG0002013 „Студен кладенец“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №
РД-766/28.10.2008 г.
3) BG0002071 „Мост Арда“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД784/29.10.2008 г.
7. Финансиране на плана
Планът се финансира със средства от Републиканския бюджет.
8. Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано
на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на
обществеността
Изготвянето на плана е в сроковете и етапите съгласно Закона за устройство на територията
и договора за изработването му.
9. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана
Отговорен орган за прилагането на плана е община Стамболово.
10. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана
Общински съвет - Стамболово.

11. Място за публичен достъп
Документите са предоставени за достъп в сградата на Община Стамболово, с. Стамболово,
п.к. 6362, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. и са публикувани на електронната страница
на община Стамболово (http://www.stambolovo.bg).
12. Време за публичен достъп
30 дни от датата на публикуване: от 08.07.2016 г. до 08.08.2019 г.
13. Начин за изразяване на становище
Становищата и мненията могат да се депозират на място в деловодството на община
Стамболово: всеки работен ден от 09:00 до 16:00ч. в сградата на община Стамболово, с.
Стамболово, п.к. 6362, с писма на адрес: с. Стамболово, п.к. 6362 и по електронна поща: email:kmet_stambolovo@dir.bg
За контакти: 03720/7000
След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено
обсъждане на предварителния проект на ОУП на община Стамболово, доклада за ЕО, и
всички приложения към него. За датата, часът и мястото на общественото обсъждане
ше бъде публикувано и изпратено до заинтересуваните страни отделно
съобщение/обява.

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

08.07.2019г.

