
 

 
 

6180 гр. Мъглиж, пл. “Трети март “ № 32 

Тел.: 04321/33 01, 23 34;  деловодство: 04321/21 02; Факс: 04321/22 55;  
e-mail: ob_maglizh@mail.bg;  интернет страница: www.maglizh.bg 

БДС EN ISO 9001:2015,  БДС EN ISO 14001:2015 

 

 

Изх. № 94С-182-1#3 

11.11.2021 г. 

 

ДО:  

 

Р. С. Д. 

УЛ.”Г.СТ” 47, 

ВХ.Б, ЕТ.5, АП.48  

ГР. С З 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че комисия назначена със Заповед №РД-09-428#2 от 16.06.2021г. на кмета 

на Община Мъглиж, във връзка с чл.196, ал.1 от ЗУТ, е направила оглед на двуетажна 

полумасивна жилищна сграда, находяща се в УПИ II-931 в кв.84 по плана на гр.Мъглиж (с 

идентификатор 49494.701.931 по КККР) и с административен адрес гр.Мъглиж, ул.”Гурко” № 16.  

Съгласно регулационния план на гр.Мъглиж, одобрен 2004год., имотът е записан на наследници 

на Т. З. П.. Проверката е във връзка с постъпило Заявление с рег.№94С-182-1 от 23.06.2021г. от С. 

П. Ж..  

Двуетажната полумасивна жилищна сграда в имота е необитаема и не е поддържана. 

Ситуирана е на уличната регулационна линия и  представлява опасност за живота на 

преминаващи по улицата и тротоара хора. За работата на комисията е съставен Констативен 

протокол №6 от 02.07.2021г.  с решение за заздравяване на въпросната сграда.  

В качеството Ви на наследници на Т. З. П., на чието име е записан имот УПИ II-931 в кв.84 

по плана на гр.Мъглиж, във връзка с чл.196, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок, считано от датата на 

публикуване на настоящето писмо, можете да изразите Вашето становище, относно бъдещето на 

сградата и да се запознаете с Констативен протокол №6 от 02.07.2021г. 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) 

 


