
 

 

 

 

 

 
ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 

 

    

 

                                                  П  Р  О  Т  О  К  О  Л   

 

 

 

             Днес  11.02.2020 год. комисията по чл. 210 от ЗУТ назначена със Заповед № 

УТИ – 139 от 04.12.2019 год. на Кмета на община Сандански в състав: 

       Председател : инж.Благой Дончев – Заместник Кмет на Община Сандански 

               и членове:  1.арх. Любомир Парапанов – Мл.експерт „Архитектура”   

                                 2. Вергиния Йорданова – Директор “ФБС”  

                                 3. инж.Людмила Бакалова – Гл. спец.“Кадастър”  

                                 4. Ивайло Пензов – Началник отдел”ОС”   

                                 5. Светла Цинзова – Гл.спец „РАС”         

 

      Във връзка с решение № 118/26.04.2012 г. на Общински съвет гр.Сандански, 

относно изграждане външни връзки към обект „Пречиствателна станция за отпадни 

води Сандански” в имот с идентификатор 65334.21.634, местност „Боруна” по КККР на 

гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград и пазарна оценка за определяне 

пазарната стойността на учредяване право на прокарване и сервитутни права, изготвена 

от независим лицензиран оценител, на трасе на външен колектор за отпадни води през 

имот държавна собственост, с идентификатор 65334.219.396, местност „Долни орман”, 

по КККР на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград, трайно 

предназначение на територията: територия заета от води и водни площи, начин на 

трайно ползване: за друг вид водно течение и водни площи, съоръжение. 

Относно: определяне пазарната стойност на обезщетението за право на   прокарване и 

сервитутни права  на трасе на външен колектор за отпадни води през имот с 

идентификатор 65334.219.396, местност „Долни орман”, по КККР на гр.Сандански, 

община Сандански, област Благоевград, трайно предназначение на територията: 

територия заета от води и водни площи, начин на трайно ползване: за друг вид водно 

течение и водни площи, съоръжение, вид собственост: държавна публична, с площ на 

сечението 526 кв.м. 

 

 Комисията разгледа приложената пазарна оценка за определяне пазарната 

стойност на обезщетението за правото на прокарване и сервитутни права на трасе на 

външен колектор за отпадни води през имот с идентификатор 65334.219.396, местност 

„Долни орман”, по КККР на гр.Сандански, с площ на сечението 526 кв.м. 

 

Съгласно представената пазарна оценка, пазарната стойност на обезщетението за право 

на прокарване и сервитут е 2810 лева. 

 

Комисията  ПРИЕМА така направената оценка. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.210 от ЗУТ, във връзка с чл.193, 

ал.4 и ал.8 от ЗУТ, КОМИСИЯТА 



 

 

гр.Сандански, бул.”Свобода” №14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055, email: oba_sandanski@abv.bg 

 

 

РЕШИ: 

 

Определя размера на обезщетение  за прокарване и сервитутни права на трасе на 

външен колектор за отпадни води през имот с идентификатор 65334.219.396, местност 

„Долни орман”, по КККР на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград, 

трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни площи, начин 

на трайно ползване: за друг вид водно течение и водни площи, съоръжение, вид 

собственост: държавна публична, с площ на сечението 526 кв.м. на 2810 лева. 

 

 Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ пред 

Административен съд-Благоевград в четиринадесет дневен срок от съобщението. 

 

 

 

 

                       

           

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :     / инж.Б.Дончев / 

              ЧЛЕНОВЕ  :  

                                      1/арх. Л.Парапанов/ 

                                                                                                             

                                      2/ В. Йорданова / 

 

                                      3/ инж.Л.Бакалова / 

 

                                      4/ И.Пензов / 

. 

                                       5/ С.Цинзова/             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


