
 

 

 ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

        

 

 

Д О К ЛА Д Н А    З А П И С К А 
 

от Атанас Киров Киров  – Кмет на община Стралджа 

 

ОТНОСНО: Доклад  за изпълнение на Общия устройствен план на Община 

Стралджа и за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда в резултат 

от прилагане на ОУП за 2021 г.    
 
 УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

  Общият устройствен план / ОУП/ на община Стралджа и Екологичната оценка 

към него бяха приети  на заседание на общинския съвет на 29.11.2018 г. с Решение № 

546 от Протокол № 37/ 29.11.2018 г. и обнародван в брой 107 на Държавен вестник  от 

28.12.2018 г. 

 По същество той представлява основа за цялостното устройство на територията 

на общината. Предвижданията му определят общата структура и преобладаващото 

предназначение на териториите, видът на техническата инфраструктура, обектите на 

културно-историческото наследство и мерките за опазване на природната среда. 

             На основание чл. 127, ал. 9 от ЗУТ и обобщената справка към Екологичната 

оценка към него кметът на общината ежегодно представя доклад за приемане от 

общинския съвет за изпълнението на общия устройствен план на общината и 

наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда в резултат от прилагане 

на ОУП. 

Във връзка с този ангажимент предоставям на вашето внимание Доклад за 

изпълнение на Общия устройствен план на Община Стралджа и за наблюдение и 

контрол на въздействието върху околната среда в резултат от прилагане на ОУП за 

2021 г.  

             В предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 23 и т.24 ЗМСМА и  

във връзка с чл. 127, ал. 9 от ЗУТ предлагам на Общински съвет да вземе следното 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Общински съвет Стралджа приема  Доклад за изпълнение на Общия устройствен 

план на Община Стралджа и за наблюдение и контрол на въздействието върху околната 

среда в резултат от прилагане на ОУП за 2021 г.  

 

 

С уважение, 

 

АТАНАС КИРОВ   /п/ 

Кмет на Община Стралджа 

 
Съгласували: Юрист/Юрисконсулт Общ.Стралджа ………….. 

Съгласувал:………….инж. Стоян Колев, началник отдел „ТСУЕП“, Община Стралджа 

Изготвил:…………….. Лачезара Лазарова, мл. експерт, отдел „ТСУЕП“, Община Стралджа 


