СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на Обществено обсъждане съгл.чл.21,ал.1 и 2 от Наредба за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/обн.
ДВ.бр.57от 02.07. 2004 г.посл.изм. и доп.ДВ бр.12.02.2016 г. на Д о к л а д за
Екологична оценка на Предварителен проект на Общ Устройствен План на
Община Върбица Област Шумен в процеса на неговото изработване.
1. Информация за възложителя :
Възложител на ОУПО и на Екологичната оценка към него е Община Върбица,
област Шумен
Адрес: гр. Върбица 9870, ул. "Септемврийско въстание" № 40
Лице
за
връзка:
Бейсим Мустафа – Зам. Кмет на Община Върбица
obshtina@varbitsa.bg; тел.: 05391 20 83;
Хава Хасанова – координатор тел. 05391 20 82
тел. 05391/2131, факс 05391/2095,Е-mail: obshtina@varbitsa.org
Общият устройствен план на Община Върбица се разработва от
„Фор Райс” ООД с ръководител екип арх. Светослав Спасов.
ЕО се изготвя от колектив към ЕкоЕнергопроект ЕООД с ръководител екип инж.
Стела Иванова тел.0879 651 213
2.
Орган, отговорен за приемане на плана
Общински съвет – Върбица
3.
Обща информация за предложения план
Географски обхват на ОУП - включва цялата община Върбица.
Времева рамка –обхваща период от 20 години за който се създава планова основа
за устойчиво развитие на общината съгласно целите на развитие , приети на
национално, областно и общинско ниво.
Проектът на ОУП се изготвя в две фази: Предварителен проект и Окончателен
проект.
Основната цел на ОУП на Община Върбица е да даде цялостна концепция за
развитие на цялата територия на общината, отчитаща промените в икономическата
обстановка, в обществения живот и социалната структура на населението като се
отчетат изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност и опазване на
околната среда .
4.
Място на публичен достъп - Предварителният проект на ОУП на
община Върбица, Докладът за Екологична оценка на ОУП с всички приложения към
него са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. Върбица ПК 9870, ул.
"Септемврийско въстание" № 40 в стая №205 , всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа.
Устни Допълнителни разяснения на поставените въпроси могат да бъдат получени от
посоченото лице за контакти. Документите са публикувани и на електронната страница
на общината http://varbitsa.org/bg/useful_information/conect
5.
Време за публичен достъп и срок за изразяване на становища по
документацията – 30 дни от датата на публикуване на съобщението т.е. 06.10.2017 г.
до 06.11.2017г.
6.
Общественото обсъждане ще се проведе на 10.11.2017 г. в 14.00 часа в
сградата на общинска администрация гр.Върбица, ул. „Септемврийско въстание“
№40, стая 206.
7.
Начин на изразяване на становищата - Мненията и становищата могат
да се изпращат на адрес : гр. Върбица 9870, ул. "Септемврийско въстание" № 40 тел.
05391/2131, факс 05391/20 05, Е-mail: obshtina@varbitsa.org или да се депозират на място.

