
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН  
ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПОПОВО И 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

 Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 19.01.2016 г. е открита 

процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за Екологична оценка (ЕО) 

на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Попово. 

 Възложител на Общ устройствен план на община Попово е:  ОБЩИНА ПОПОВО, 

7800 гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ № 1, тел.: +359 (0) 608/40021, факс: +359 

(0) 608/40024, законен представител: Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Общият устройствен план на община Попово (Плана), предмет на екологична оценка 

обхваща цялата територия на общината, която възлиза на 832,9 km2. Планът не обхваща 

детайлно територията на общинския център гр. Попово в регулационните му граници (с 

изключение на производствената зона), тъй като за него има действащ подробен устройствен 

план от 2009 г. 

 Планът се разработва двуфазно - предварителен и окончателен проект от екип на 

Обединение „ВИЗИЯ - 21” ДЗЗД с ръководител арх. Яни Вълканов Вълканов - Главен 

проектант, правоспособност - рег. № 03089 на КАБ. 

 Орган, отговорен за одобряването на плана е Общински съвет към Община Попово. 

Орган, отговорен за прилагането на плана – Община Попово. 

 За формулирането на визията и целите за устройствено развитие на община Попово е 

използван интегрирания подход. Практически това означава първоначално проучване на  

законовата и стратегическата рамка, в която ОУПО се разработва, като на следващ етап  

направените констатации и изводи от това проучване се използват  за разработването на 

конкретната задача. 

Целите на ОУПО са изведени от разпоредбите на  Наредба №8 за обема и 

съдържанието на устройствените схеми и планове (чл.3 ал.1). Най-важните от тях са: 

• Създаване на планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено 

развитие на териториите, обвързано с документите за стратегическо планиране 

и програмиране на регионалното развитие и с документите за стратегическо 

планиране на пространственото развитие, регламентирани в Закона за 

регионалното развитие (ЗРР); 

• Създаване на условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно 

социално-икономическо развитие; 

• Осигуряване на равнопоставеност на физическите и юридическите лица при 

реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена 

собственост, при гарантиране на правата им. 

Тези разпоредби на наредбата определят и насоките, с които колективът се съобразява 

при разработването на устройствения план и съответно при дефинирането на визията и 

целите за устройствено развитие на община Попово. Нашият стремеж, ОУПО в най-пълна 

степен да отразява релевантните предвиждания в ОПР и други стратегии и програми на 

местно ниво, налага интегрирането на визиите и целите на отделните документи в 

устройствения план. Ето защо, тези документи са подробно разгледани. 



Разгледаните стратегически предложения на документите могат да бъдат обединени в 

една дума – равнопоставеност. А тя е налице тогава, когато всеки има достъп до 

възможностите, необходими за задоволяване на основните му потребности, подпомагащи 

неговото благосъстояние и способности за пълна изява на своя личен потенциал. Всички 

жители на Попово имат обща съдба като граждани и жители на населените места и на 

отделните общности в цялата община. В този смисъл визията на ОУПО предвижда в края на 

периода на действие на плана да бъде осигурена равнопоставеност за всички. 

Това дава основание да се формулира обща визия за устройствено развитие на 

общината, която гласи: 

„Всички жители на общината имат равни условия за достъп до инфраструктура, 

възможност за работа и социални услуги, качествена природна и жизнена среда.“ 

Така формулираната визия определя трите акцента /приоритетни области/ за развитие 

на община Попово. А именно: Инфраструктура и конкурентоспособност; заетост и 

социална сигурност; и жизнена среда и природно и културно наследство. 

Всяка от приоритетните области има своите конкретни устройствени цели, които  

водят до определен желан резултат и  стимулират развитие на дейности, допринасящи за 

социално-икономическия  просперитет на общината. 

 Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на 

Чл.127, ал. 1 от ЗУТ, което ще бъде насрочено допълнително. 

 Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на 

разположение на интересуващите се на интернет адрес: http://www.popovo.bg/ 

 Становища и мнения по ОУПО и ЕО могат да се депозират: 

- в сградата на Общинска администрация Попово: ул. „Александър Стамболийски“ № 

1, в ст. № 301 „Екология“ /лице за контакт инж. Л. Ненова – ст. експерт Дирекция „ТСУЕТ“; 

060840203/; 

или 

 - инж. Христомир Спасов, ръководител екип „ЕО“ – гр. Шумен, ж.к. „Херсон“, бл. 9, 

вх. 3, ет. 5, ап. 35, тел. +359 (0) 897 906 958, e-mail: ekodizain2010@gmail.com 

 Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО 

е 17,00 часа на 19.02.2016 г. 

. 


