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На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ, Община Златарица
уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за
устройство на територията и решение №14-2017/05.12.2017г. на ЕСУТ при община
Златарица е разработен втори вариант на Частично изменение на действащия Подробен
устройствен план –ПР и ПЗ за УПИ I-за ЖС, кв.74 по ПУП на гр.Златарица, общ. Златарица
във връзка с обособяване на два нови урегулирани поземлени имота с отреждане „за
гаражи“. Предложението е одобрено с Решение №576/30.03.2018г. от Протокол №38 на
Общински съвет Златарица.
С внесеният проект е предвидено разделяне на УПИ I-за ЖС, кв.74 на три
урегулирани имота. Запазване на УПИ I-за ЖС, кв.74 и образуване на УПИ XIII-за гаражи и
УПИ XIV-за гаражи, кв.74, като 30м2 от УПИ XIV-за гаражи се предават към УПИ XII-1070,
кв.74 собственост на Иван Христов Иванов, като също 30м2 се предават от неговия УПИ за
ситуиране на гаражна група в новообразуван УПИ XIII-за гаражи.
Запазват се регламентираните подходи към УПИ XII-1070, кв.74.
Проектът е разработен при спазване на действащата нормативна уредба по
устройство на територията и Наредба 7/2003г. за правила и норми за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони, като се обособява достъп чрез:
 откриване на нова улица тупик о.т.170а-170б;
 откриване на нова улица тупик с о.т. 170б-170в-170г;
 откриване на нова улица тупик с о.т.170б-170д;
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите собственици на недвижимите
имоти могат да направят мотивирани писмени възражения до Кмета на Общината в 14
дневен срок от получаване на обявлението.
Проектът е на разположение в стая №4 на Община Златарица.
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