
О Б Я В Л Е Н И Я 

          Община Мъглиж /ЕКАТТЕ – 49494/, област Стара Загора,  

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че: 
 
�  С Решение № 448 от 26.09.2013 год., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 а, ал.1, ал. 5 и 
ал. 7 от ЗУТ, Общински съвет – Мъглиж разрешава на „Космо България Мобайл” ЕАД, да възложи 
изработването на ПУП – Парцеларен план за ел. захранване на базова станция 6131 на GSM оператор “Глобул”, 
находяща се в поземлен имот № 000410 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж. 
               Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.     
 
�  Със Заповед № 94И-140-1#1/25.10.2013 год. на Кмета на Община Мъглиж е разрешено на Иван 
Тодоров Тодоров, да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива, който да 
съдържа следните самостоятелни съставни части, съгласно чл. 150, ал. 2 от ЗУТ: 
             1. ПУП-план за застрояване за УПИ ХІ-412 и УПИ Х-411 в кв. 91, с. Ягода, община Мъглиж, като за 
имотите се предвиди нискоетажно свързано застрояване, съгласно приложени задание и предварителен проект 
за изменение на ПЗ. 
             2. Инвестиционен проект за жилищна сграда – преустройство и пристройка на съществуващ гараж в 
УПИ ХІ-412, кв. 91, с. Ягода, община Мъглиж.               
             Настоящата Заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
 
� Със Заповед № 94Д-673-1#1/25.10.2013 год. на Кмета на Община Мъглиж е разрешено на Красен 
Димитров Колев, да възложи изработване на изменение на ПУП – План за регулация на УПИ VІ-32 и УПИ ІХ-
33 в кв. 8 по плана на с. Сливито, община Мъглиж, като се промени регулацията между УПИ VІ-32 и УПИ-33 
по имотната граница на ПИ 32, кв. 8 , с. Сливито, община Мъглиж. 
              Настоящата Заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
 
� Със Заповед  № 50-107-6#1/01.11.2013 год. на Кмета на Община Мъглиж е разрешено на 
„СИЛМИК”ЕООД, да възложи изработване на изменение на ПУП-План за регулация на УПИ І в кв. 76 по 
плана на с. Дъбово, община Мъглиж, като се раздели на три урегулирани поземлени имота – УПИ-32, УПИ ІV 
и УПИ V, кв. 76, с. Дъбово, община Мъглиж. 
              Настоящата Заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 

� Със Заповед № 94Д-107-7#1/11.11.2013 год. на Кмета на Община Мъглиж е разрешено на Димитър 
Гочев Петров и Таня Иванова Петрова, да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива, който да съдържа следните самостоятелни съставни части, съгласно чл. 150, ал. 2 от ЗУТ: 

1. ПУП-изменение на план за застрояване за ПИ №069114 и ПИ №069115 в землището на с. 
Дъбово, община Мъглиж, като за имотите се предвиди нискоетажно свързано застрояване, при запазване на 
градоустройствените показатели от действащия ПУП. 
             2. Инвестиционен проект за «Стопанска сграда – промяна в процеса на строителството» в ПИ № 
069114, в землището на с. Дъбово, община Мъглиж.              
             Настоящата Заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
 
� Със Заповед № 94М-583#5/13.11.2013 год. на Кмета на Община Мъглиж е разрешено на Минчо 
Михайлов Михайлов, да възложи изработване на изменение на ПУП - План за регулация за УПИ ІХ-70, 71; 
УПИ VІІІ-69 и УПИ Х-72, 73 в кв. 8 по плана на с. Яворовец, община Мъглиж, като:  
             1. УПИ ІХ-70, 71 се раздели на два урегулирани поземлени имота – УПИ ІХ-70 и УПИ ХVІ-71, кв. 8, с. 
Яворовец, община Мъглиж 
             2. Вътрешните регулационни линии на УПИ ІХ-70, 71 се поставят в съоветствие със съществуващите 
имотни граници 
             3. Достъпа до новото УПИ ІХ-70 да се осъществи с тупик от югозападната страна 
             Настоящата Заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
 
� Със Заповед № 94Д-529-2#2/28.112013 год. на Кмета на Община Мъглиж е разрешено на Дельо Монев 
Русев, да възложи изработване на ПУП – План за регулация за УПИ ІІ-875, кв. 47 по плана на с. Ягода, община 
Мъглиж, като се продължи улицата тупик от о.т. 288 със същата ширина. 
            Настоящата Заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.                 
 

  


