
Съобщение за провеждане на консултации и уведомление 

за обществено обсъждане на Общ устройствен план на 

Община Кубрат и екологична оценка към него 

съгласно изискванията чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.) 

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен 

пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща 

Възложител: Община Кубрат 

Адрес за кореспонденция: ул. “ Княз Борис I “ № 1, гр. Кубрат  пк7300 

Лице за контакт: Хюлия Мехмед - младши експерт, 

Телефон: 0879 918 179; 0848 72020, факс: 0848 73 205 

e-mail: hulya111@abv.bg; kubrat@kubrat.bg 

2. Обща информация за предложения план/програма: 

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт; 

Общият устройствен план на Община Кубрат се разработва въз основа на Решение №239/03.07.2013 

г. на Общинския съвет на Община Кубрат (документирано с Протокол  № 21/03.07.2013 г.), издадено 

на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1/2001г., изм. ДВ. 

бр.105/2014г.) във връзка с чл. 104, чл. 106 и чл. 107 от същия Закон и на основание чл. 21., ал. 1, т. 11 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн. ДВ. бр.77/1991г., изм. ДВ. 

бр.53 от 27/2014г.). 

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата; 
Съгласно чл. 22, ал. 3 на Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове (обн. ДВ. бр.57/2001г., изм. ДВ. бр.11/015г.), Общите устройствени 

планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Във връзка с този текст, в 

Плановото задание за изработване на ОУП на Община Кубрат е предвидено Планът да бъде с 

прогнозен период до 2035 г. 

След влизане в сила на окончателния проект на ОУП, неговите предвиждания стават задължителни за 

подробното и инвестиционното проектиране. Прилагането на предвижданията на ОУП става 

посредством разработването на устройствени планове от по-нисък йерархически ранг за отделни по-

малки територии (подробни устройствени планове). Подробните устройствени планове задължително 

се съобразяват с предвижданията на Общия устройствен план и правилата и нормативите за неговото 

прилагане. В този смисъл като етапи на изпълнение на ОУП могат да се разглеждат етапите на 

последващото подробно планиране и проектиране. 

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по- малки 

територии) с посочване на съответните области и общини; 
Териториалният обхват на предлагания проект за Общ устройствен план е общински –включва 

територията на Община Кубрат. 

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ); 
В Община Кубрат  землищата на с. Беловец, с. Каменово, гр. Кубрат, с. Медовене, с. Равно и с. 

Сеслав попадат отчасти в границите на следните защитени зони от екологичната мрежа “ Натура 

2000”, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР ( ДВ, бр. 77/2002 г. изм.  и доп. ДВ, 

бр. 98/ 2014 г.) : 



-BG0002062 "Лудогорие" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД- 837/17.11.2008  г. на 

Министъра на околната среда и водите  (ДВ, бр. 11/2009 г.) изм. и доп. със Заповед РД-

79/28.01.2013  г. на Министъра на околната среда и водите ( ДВ, бр. 10/2013 г.);  

-BG0000168 "Лудогорие" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна , 

включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет   

(ДВ, бр. 85/2007 г.)  и определена съгласно чл. 6, ал. 1,т. 1 и т. 2 от ЗБР. 

Землищата на с.Бисерци, с. Задруга, гр. Кубрат, с. Мъдрево, с. Савин, с. Севар и с. Тертер 

попадат частично  в границите на защитена зона BG0000171 "Лудогорие - Боблата"  за 

опазване на природните местообитания  и на дивата флора и фауна ,включена в списъка от защитени 

зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г.на Министерски съвет ( ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена 

съгласно чл. 6, ал. 1,т. 1 и  2 от ЗБР. 

В териториалния обхват на Община Кубрат попадат четири защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии (ЗЗТ, ДВ, бр. 133/1998 г . изм. и доп. ДВ, бр. 98/2014 г.), 

както следва :  

- Защитена местност "Мющерека" в землището на с. Беловец, общ. Кубрат, обявена със  Заповед 

№ 1187/19.04.1976 г. на Министъра на горите и опазване  на природната среда ( ДВ, бр. 44/1976 

г.), прекатегоризирана със  Заповед № РД-1195/24.09.2003 г. на Министъра на околната среда и 

водите  (ДВ, бр. 91/2003 г.),  с актуализирана площ съгласно Заповед № РД- 2/05.01.2009 г. на 

Министъра на околната среда и водите (15/2009 г.) и Заповед за поправка на допусната очевидна 

фактическа  грешка № РД- 702 от 03.10.2011 г. на Министъра  на околната среда и водите (ДВ, бр. 

89/2011 г.) ; 

- Защитена местност "Находище на турска леска" в землището на с. Задруга, общ. Кубрат, 

обявена със Заповед № 656/03.09.1979 г. на Председателя на Комитета за опазване на 

природната среда (ДВ,бр. 79/1979 г .), прекатегоризирана  със  Заповед № РД-1201/24.09.2003 г. 

на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.91 /2003 г.), и с актуализирана площ съгласно 

Заповед № РД-543/12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите  (ДВ,бр. 68/ 2007  г.) ; 

- Защитена местност "Юперска кория" в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,обявена със 

Заповед № 3702/29.12.1972 г. на Министъра на горите и  опазване на природната среда ( ДВ, 

бр.13/1973 г.), прекатегоризирана със  Заповед № РД- 1197/24.09.2003 г. на Министъра на околната 

среда  и среда и водите (ДВ, бр.91/2003 г.),  с актуализирана площ съгласно Заповед № РД- 

550/12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите ( ДВ, бр. 68/ 2007 г .) и Заповед  за 

поправка на допусната очевидна фактическа грешка  №  РД-702/03.10.2011 г. на Министъра на 

околната среда и водите ( ДВ,бр. 89/2011 г.);  

- Природна забележителност "Топчийско дере" в землището на с. Каменово, общ. Кубрат, 

обявена със Заповед  № 1187/19.04.1976 г. на Министъра на горите и опазване на природната среда ( 

ДВ, бр. 44/1976 г.).  

д) основни цели на плана/програмата; 
Стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Кубрат е да създаде основа за балансирано 

и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън 

урбанизираните територии. 

За изпълнение на тази цел е необходимо: 

- Развиването на съществуващи функции на града, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво 

развитие и съответно установяване на нови такива;   

- Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри; 

- Развитие на елементите на техническата инфраструктура; 



- Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на 

околната среда; 

- Опазване обектите на културното наследство; 

- Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на 

гореописаните цели и задачи на плана. 

Целите, на които проектът за нов Общ устройствен план на Община Кубрат се опитва  да даде 

териториално-устройствено решени включват: 

- Устойчиво развитие на Община Кубрат през периода на действие на ОУП, чрез методите на 

устройственото планиране за реализиране на териториалните ресурси; 

- Очертаване на основни насоки за бъдещото демографско, социално-икономическо, културно-

историческо и инфраструктурно развитие, в баланс и взаимовръзка с опазването на околната среда на 

територията на Община Кубрат. 

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, 

международни програми, финансови институции); 
Проекта на Общ устройствен план на Община Кубрат ще бъде осъществен чрез финансово 

подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината. 

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно 

регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за 

участие на обществеността; 
Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по 

проекта за ОУП, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата ЕО. 

Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна 

среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО; 

Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП; 

Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана; 

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата: 

Кмета на община Кубрат. 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата: 
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1/2001г., изм.), 

Общият устройствен план се одобрява от Общинския съвет по доклад на Кмета на общината.  

Компетентен орган, по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ. бр.57/2004г., изм. и доп.) и чл. 10 от Закона за 

опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91/2002г., изм.) е Директорът на регионалната инспекция по 

околната среда и водите (РИОСВ). 

Орган по прилагането на окончателния проект на ОУП след неговото одобряване е Община Кубрат - 

главният архитект на общината, съответните структури по устройство на територията в общинската  

администрация на общината. 

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ОУП и доклада за екологична 

оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят 

устни разяснения на място: 

Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП е осигурен на 

адрес: 

Община Кубрат, Област Разград 



ул. “ Княз Борис I “ № 1, гр. Кубрат  пк7300 

стая № 17, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, както и на 

интернет страницата на община Кубрат: www.kubrat.bg 

6. Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния 

проект на ОУП: 
30 дни от датата на публикуване на съобщението 

7. Начин на изразяване на становищата: 
Становища могат да се депозират на адрес: 

Община Кубрат, Област Разград, ул. “Княз Борис I“ № 1, гр. Кубрат  пк 7300 в „Център за 

информация и услуги на граждани“ /фронт офис/, като и на електронен адрес: kubrat@kubrat.bg на 

вниманието на  младши експерт  Хюлия Мехмед Телефон: 0879 918 179, e-mail: hulya111@abv.bg; 

Крайният срок за изразяване на становище и провеждане на консултации по ОУП и ЕО e 17,00 часа 

на 28.03.2016 г. 

8. Обществено обсъждане на ОУП и на Екологичната му оценка 
Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ, 

което ще се проведе на 30.03.2016 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала №28 в сградата на Община Кубрат 

на адрес ул. “ Княз Борис I “ № 1, гр. Кубрат  . 

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

заинтересованите в сградата на Общинска администрация Кубрат  : ул. “ Княз Борис I “ № 1, гр. 

Кубрат  пк7300, ст.№ 17., всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, както и на 

интернет адрес: http: http://www.kubrat.bg 

Лице за връзка по провеждане на консултациите и по общественото обсъждане: Хюлия Мехмед - 

младши експерт еколог в Община Кубрат, тел. 0879 918 179 


