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З А П О В Е Д 

№ ПО-55 

Пазарджик, 11.03.2022 г. 

 
Общински съвет – Пазарджик на свое заседание от 24.02.2022 г. е взел 

решение № 26, прието с Протокол № 2, което е постъпило в деловодството на 

Областна администрация с вх. № 08 00-27/04.03.2022 г., относно: Разрешение за 

изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местности КЕЛ ТЕПЕ и КАПАНИЦАТА 

по КККР на землището на село Сбор – идентификатори 65468.59.9, 65468.59.10, 

65468.59.11, 65468.59.12, 65468.59.15, 65468.59.20, 65468.60.2, 65468.60.4, 

65468.60.5, 65468.60.6, 65468.60.7, 65468.60.8, 65468.60.9, 65468.60.10, 

65468.60.11, 65468.60.12, 65468.60.13, 65468.60.14, 65468.60.15, 65468.60.16, 

65468.60.17, 65468.60.19, 65468.60.20, 65468.60.21, 65468.60.22, 65468.60.28, 

65468.60.29, 65468.60.30, 65468.61.1, 65468.61.2, 65468.61.3, 65468.61.7, 

65468.61.8, 65468.61.9, 65468.61.12, 65468.62.13, 65468.61.14, 65468.61.15, 

65468.61.16, 65468.61.17, 65468.61.19, 65468.61.20, 65468.61.21, 65468.61.22, 

65468.61.23, 65468.103.1, 65468.103.2, 65468.103.3, 65468.103.4 и 65468.103.5. 

След извършена служебна проверка, се установи, че в четири от имотите с 

идентификатори 65468.59.10, 65468.59.11, 65468.59.12 и 65468.59.20 попадат  

съоръжения към язовир „Сбор-2“, находящ се в с. Сбор, местност „Чатърлъка“. 

Този язовир е включен в списъка на язовирите и водоемите на територията на 

община Пазарджик, предназначени за безвъзмездно прехвърляне на държавата, 

съгласно измененията в Закона за водите. Списъкът е утвърден от Общински съвет 

Пазарджик с решение № 135/27.09.2018 г. , изменен с решение № 22 от 

27.02.2020г. 

С писмо с № 0400-76/13.08.2019 г. Министърът на икономиката е изпратил на 

Областния управител преписката за горецитирания язовир за придприемане на 

действия по приемане на дарението по реда на чл. 19 б от Закона за водите. 

Към преписката е приложен акт за публична общинска собственост № 

1045/09.03.2018 г., в който не са включени съоръженията към язовира, по легалната 

дефиниция, дадена в §1, ал. 1, т. 94 от ДР на Закона за водите "язовир" е 

водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията 

и събирателните деривации, както и земята, върху която са изградени.  

С писмо с изх. № 0400-76-7/12.09.2019 г., Община Пазарджик е уверила, че 

ще предприеме действия за изпълнение на препоръките дадени с писмо от Областен 
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управител с изх.№ 0400-76-12/22.07.2020 г. по решение № 135, на основание чл. 53 

б от ЗКИР за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта и 

кадастралния регистър на недвижимите имоти. 

Във връзка с гореизложеното считам, че решение №26/24.02.2022 г., следва 

да бъде изменено, като в утвърдения от Общински съвет ПУП се добави 

обособяването на нов имот, предвиден за съоръженията на язовира. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 32, ал. 1 от ЗА, 

З А П О В Я Д В А М: 

 

В Р Ъ Щ А М за ново обсъждане решение № 26 от 24.02.2022 г. на Общински 

съвет – Пазарджик, като незаконосъобразно.  

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение 

не влиза в сила и следва да се разгледа от общински съвет в 14 – дневен срок от 

получаването на настоящата заповед. 

Преписи от настоящата Заповед да се изпратят на Председателя на общински 

съвет - Пазарджик и на Кмета на община Пазарджик. 

 

 /П/ 

ИВАН ВАСЕВ 

Областен управител 


