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ПОКАНА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРТЕЛЕН ПРОЕКТ 

НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА 

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, 

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Златарица съобщава на всички 

заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на 

Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира 

провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Златарица. 

Цялата документация може да се види на информационния портал на Община 

Златарица: http://www.zlataritsa.net/bulletin.html  

Общественото обсъждане ще се проведе на 14 май 2018 г. от 10,30 часа в сградата на 

читалище „Развитие 1885“ в гр. Златарица – малък салон. 

Всеки работен ден, до 13 май 2018 г. включително, в сградата на Община Златарица, 

деловодство на втори етаж, стая №8, се приемат писмени мнения, възражения, 

препоръки и въпроси, относно посочените документи. 

ОУП на Община Златарица е стратегически документ за територията на цялата 

община. Той се разработва на основание Закона за устройство на територията и 

Закона за административно-териториално устройство на Република България. ОУП е 

главния инструмент за осъществяване на дългосрочните цели за пространствено 

развитие на дадената територия за период от 20 години. 

С ОУП се определят: общата структура на територията; устройствени зони за всяка 

от териториите: зона за жилищно застрояване, промишлено, озеленяване и др.; 

териториите публична държавна собственост и публична общинска собственост, и 

режимът на тяхното устройство; изискванията към естетико-композиционното 

изграждане на територията; изисквания за устройство на достъпна за цялото 

население среда, включително за хората с увреждания и др. 

 

Разчитаме на Вашето присъствие и активна позиция. 

 

За допълнителна информация: 

Албена Конакчиева, директор на дирекция „Специализирана администрация“ в 

Община Златарица, тел. за връзка: 0615 3 54 20. 
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ПЕНЧО ЧАНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА 
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