
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА  
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1, 

Председател: GSM 0885 300 634, техн. сътрудник тел.(0728)60-230 

e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg;  

 

 

                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 38 

от проведено заседание от разстояние на 22.03.2022 г. 
 

Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), след проведено от 

разстояние  гласуване от 11 общински съветници с 11 гласа „за“, без „против“ и 

без „въздържал се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ № 313 

 
I. Общински съвет – Златица реши, заседанието да протече при следния дневен ред:  

 

1. Преразглеждане на взето Решение № 306 по Протокол № 37 от проведеното 

редовно заседание на ОбС – Златица на 25.02.2022 г., във връзка със Заповед 

№ ВР-5/11.03.2022 г. на Областния управител на Софийска област. 

 

Докл. инж. Любомир Цветков – 

      Председател на Общински съвет – Златица 

 

 

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА  
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1, 

Председател: GSM 0885 300 634, техн. сътрудник тел.(0728)60-230 

e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg;  

 

 

                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 38 

от проведено заседание от разстояние на 22.03.2022 г. 
 

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ВР-5 от 

11.03.2022 год. на Областния управител на Софийска област, след проведено от 

разстояние поименно гласуване от 12 общински съветници с 12 гласа „за“ - инж. 

Любомир Цветков, инж. д-р Стояна Балова – Цветкова, г-жа Емилия 

Самарджиева, г-жа Мария Нейкова, г-н Цвятко Караиванов, инж. Магдалена 

Иванова, г-н Николай Лилов, г-н Димитър Димитров, г-жа Елена Герасимова, г-

жа Цветана Радева,  г-н Младен Медаров и г-н Динчо Рашев, без „против“ и без 

„въздържал се“, Общински съвет – Златица, прие:  
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mailto:obshtinski_savet_zlatica@abv.bg


 

РЕШЕНИЕ № 314 

 

Отменя Решение № 306 по Протокол № 37 от 25.02.2022год. на Общински съвет – 

Златица, което е със следното съдържание: 
 

1.  Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за 

регулация /ПУП – ПР/ за УПИ I-285 „за детско заведение в квартал 21 по 

действащия регулационен план на гр. Златица, община Златица. 

2. Одобрява изготвеното техническо задание, съдържащо изисквания относно 

териториалния обхват и основните цели при разработване на ПУП за уличния 

поземлен имот по т. 1. 

3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия 

по възлагане изработването на ПУП за имота по т. 1 на лицензирани лица и да 

проведе съответните процедури, съгласно Закона за устройството на 

територията.  

 

Приложение: 1. Комбинирана скица 

                         2. Техническо задание 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                          НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                 /инж. Любомир Цветков/ 

 


