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Изх. № Ж-23#5 

29.11.2021 г. 

 

ДО:  

 

Т. Р. К.  И  

АЛ. Р. Т. 

УЛ.”В” 4, ВХ.В, ЕТ.2, АП.5 

ГР.К 

 

 

 

 

Уведомяваме ви, че комисия по чл.196, ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-09-428#2 

от 15.06.2021г.,  е направила оглед на двуетажна полумасивна жилищна сграда, находяща се в 

УПИ IV-108 в кв.15 по плана на гр.Мъглиж (с идентификационен №49494.701.108 по КККР), с 

административен адрес гр.Мъглиж, ул.”Еделвайс” № 15, вписана в разписната книга на н-ци на Р. 

Р. Т.. Проверката е във връзка с постъпила жалба с рег.№Ж-23 /25.08.2021г. от И. и И. Ж., 

собственици на съседния УПИ III-107 в същия квартал. С оглед състоянието на покрива, за тази 

сграда е съставен Констативен протокол №7 от 07.09.2021г., предвид това, че същата 

представлява опасност за пребиваващите в съседния имот хора.  

Паянтовата стопанска постройка, ситуирана на уличната регулация има голяма пукнатина 

вертикално по североизточната фасада. Необходимо е да се направи по-обстоен оглед и преценка 

възможността за заздравяване или вземане решение от ваша страна за премахване.  

В качеството ви на наследници на Р. Р. Т., на чието име е записан имот УПИ IV-108 в кв.15 

по плана на гр.Мъглиж,  в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящето писмо, 

можете да изразите вашето становище  като заинтересовани лица, относно бъдещето на сградата 

и да се запознаете с Констативен протокол №7 от 07.09.2021г. в отдел „ИУТ” . 

 

 

 

С уважение, 

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ 

Кмет на Община Мъглиж 

 

Данните и подписът са заличени на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) 

 


