
 
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 № 550/27.02.2014 год., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ, 
Общински съвет – Мъглиж разрешава на „Чоко Рейсинг 2008” ЕООД, да възложи изработването на ПУП – План за 
застрояване на  поземлен имот № 080039, местност „Стопански двор” в землището на с. Зимница, община Мъглиж. 
               Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.  
 
�  Със Заповед № 94Д-53-1#1/21.02.2014 год. на Кмета на Община Мъглиж е разрешено на Донка Недялкова Гитева 
и Георги Цанев Коларов да възложат изработването на ПУП – Изменение на кадастрален и регулационен план за УПИ V-
170 и УПИ VІІІ-173 в кв. 9 по плана на с. Зимница, община Мъглиж, като се промени границата между тях. 
                Настоящата Заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
 
�   Със Заповед № 94Б-89-1#1/21.02.2014 год. на Кмета на Община Мъглиж е разрешено на Борис Грозев Грозев и 
Христо Георгиев Андонов да възложат изработването на ПУП – Изменение на план за регулация и изменение на 
кадастрален план за УПИ ІV-125 в кв. 31 по плана на с. Сливито, като имота се раздели на две. 
                Настоящата Заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
 
�  Със Заповед № 94С-618-4#1/13.03.2014 год. на Кмета на Община Мъглиж е разрешено на Славка Димитрова 
Тодорова да възложи изработването на ПУП – Изменение на план за регулация като от УПИ ІІІ, кв. 2 по плана на с. Ягода, 
община Мъглиж се отдели УПИ ІХ-1509. 
               Настоящата Заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
 
�  С Решение № 566/27.03.2014 год., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ, 
Общински съвет - Мъглиж разрешава на Иван Георгиев Металов да възложи изработването на план за застрояване в 
поземлен имот № 000193 в землището на с. Ягода, община Мъглиж. 
                Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
 
�  С Решение № 567/27.03.2014 год. на основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ, 
Общински съвет – Мъглиж разрешава на Иван Георгиев Металов да възложи изработването на план за застрояване в 
поземлен имот № 000189 в землището на с. Ягода, община Мъглиж. 
               Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
 
�  С Решение № 568/27.03.2014 год. на основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ, 
Общински съвет – Мъглиж разрешава на Иван Георгиев Металов да възложи изработването на план за застрояване в 
поземлен имот № 000190 в землището на с. Ягода, община Мъглиж. 
               Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
     
 
   
  
 
  
  
 
  
  

  


