
УСЛУГА № ОБА3 – 18 

За издаване заповед за право на преминаване през чужд поземлен имот по чл. 192, 

ал.2 и ал.3 от ЗУТ 

 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Дирекция „Устройство на територията и инфраструктура” - в сградата на 

Община Сандански, етаж IV, бул. „Свобода” №14, тел. 0746/89099, 0888/838313, 

факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg 

 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл.192, ал.2 и ал.3 от ЗУТ  и чл. 210 

от ЗУТ 

 

Необходими документи: 

 Заявление по образец; 

 Документ за собственост; 

 Протокол от нотариус във връзка с чл.192 ал.2 от ЗУТ; 

 Актуална скица на имота; 

 Парцеларен план с регистър на засегнатите имоти за поземлени имоти извън 

границите на заселените места; 

  Геодезически проект с регистър на засегнатите имоти за имоти в населено 

място; 

 

 

„Такса на административната услуга:  

 Съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

услуги, приета с Решение № 48/ 12.03.2008 г. на Общински съвет гр.Сандански: 

  чл. 37, т.19 - за разглеждане на искане за издаване заповед -100 лв.  

 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 Сумата определена по чл. 210 от ЗУТ се  заплаща след получаване на 

оценителният протокол. 

 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  

 Няма законово регламентиран срок. 
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ДО 

КМЕТА НА  

ОБЩИНА САНДАНСКИ 
 

 

 

 

                                 З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване заповед за право на преминаване през чужд поземлен имот по чл. 192, ал.2 и 

ал.3 от ЗУТ 

 

 

 

От  

1. …………………………………………………………………………………………………….… 
                                                / име  собствено , бащино и фамилно / 

адрес …………………………………………………………., тел …………...………………….. 
                                                 / град, село, улица/ ж.к. , №  , вх. / 

2. ……………………………………………………………………………………….……………… 
                                                / име  собствено , бащино и фамилно / 

адрес …………………………………………………..………., тел …………………………….. 
                                                 / град, село, улица/ ж.к. , № , вх. / 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 
                                                 / име  собствено , бащино и фамилно / 

адрес …………………………………………………….….…., тел …………………………….. 
                                                 / град, село, улица/ ж.к. , №  , вх. / 

 

 

      Моля на основание чл. 192 от ЗУТ да бъде издадена заповед за право на преминаване през 

чужд поземлен имот, във връзка с извършване на :………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….в чужд 

поземлен имот,  УПИ /ПИ/ № ………….……..……………………………………………….., в  кв. 

/местност/………………………………….………...,  по плана на /в землището на/ град /село/ 

………..……………, идентификатор/и/ ……………………………………………….….……… по 

КККР на землището на гр./с/ ………………………. 

 

 

Прилагам следните документи:  

1. Документ за собственост; 

2. Актуална скица на имота; 

3. Протокол от нотариус във връзка с чл.192 ал.2 от ЗУТ; 

4. Парцеларен план с регистър на засегнатите имоти за поземлени имоти извън 

границите на заселените места; 

5.  Геодезически проект с регистър на засегнатите имоти за имоти в населено място. 

 

 

 

 

Дата:…………………………….                        Подписи: 1…………………… 

           2………………..…. 

                  3…………………. 


