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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

З А П О В Е Д  

» 2015,
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с 

констатирана очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-577 от 08.09.2008 г. на 
министъра на околната среда и водите за актуализиране и определяне на санитарно- 
охранителна зона (СОЗ) около повърхностен водоизточник за питейно-битово 
водоснабдяване, публична държавна собственост - язовир „Искър“,

ДОПУСКАМ:

Поправка на очевидна фактическа грешка в т. 1.1., т. 2.1. и приложения № № 1, 2, 3 
и 4 от Заповед № РД-577 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за 
актуализиране и определяне на СОЗ около повърхностен водоизточник за питейно-битово 
водоснабдяване, публична държавна собственост - язовир „Искър“, както следва:

1. В точка 1.1. „Пояс I-ви с координати на характерните точки (X и Y) 
(координатна система 70 г. в К-9)

1.1. В таблицата след т. 899 и преди т. 900 от координатния регистър на пояс I се 
добавят следните точки:

Точка
№ X Y

3014 4582251,847 8517083,171
3013 4581657,787 8516224,921
3012 4581646,575 8516192,949
3011 4581623,044 8516166,443
3010 4581594,657 8516128,006
3009 4581580,022 8516118,903
3008 4581553,656 8516067,579
3007 4581546,182 8516054,724
3006 4581510,868 8516026,195
3005 4581453,039 8516000,601
3004 4581421,157 8515975,930
3003 4581349,469 8515963,150
3002 4581292,242 8515956,382
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3001 4581246,894 8515955,077
3000 4581238,046 8515947,511
1316 4581238.562 8515942.221
1317 4581245.691 8515939.910
1318 4581256.502 8515927.689
1319 4581267.502 8515909.629
1320 4581281.502 8515889.279
1321 4581295.502 8515869.250
1322 4581304.195 8515852.557
1323 4581306.062 8515848.971
1324 4581318.502 8515827.879
1325 4581328.441 8515807.500
1326 4581339.062 8515790.061

1.2. Площта на пояс I се променя от „2 234 215 м2“ на „2 262 210 м2 .

2. В т. 2.1. в текста след таблицата с координатите на пояс II числото „8 414.258“ се 
заменя с „8 386.263“.

3. Приложения № № 1, 2, 3 и 4 към заповедта се заменят с приложения № № 1, 2. 3 и 4 
към настоящата заповед.

Мотиви:
С писмо с вх. № 26-00-3057/28.10.2014 г. на МОСВ, изпратено от „Софийска вода” 

АД, министърът на околната среда и водите е уведомен за установено несъответствие 
между текстовото описание на пояс I на СОЗ в т. 1 от Заповед № РД-577/08.09.2008 г. и 
координатния регистър на точките на пояса в т. 1.1. от същата заповед.

В т. 1 от Заповед № РД-577/08.09.2008 г., на стр. 2 е описана южната граница на пояс 
I, както следва: ,,по права линия до западния бряг на Ренов дол най-северната му точка, 
от тук по черния път между двата залива до шосето за Самоков“. Така описаната южна 
граница на най-вътрешния пояс на СОЗ около язовира е съобразно описанието на пояса, 
съдържащо се в Заповед № ПК-705/04.06.1973 г. на Председателя на ИК на СГНС.

При отлагане на терен, точка 900 от координатния регистър на Заповед № РД- 
577/08.09.2008 г. попада на двеста метра преди местността „Ренов дол“. При заснемане на 
крайната точка на пояс I в местността „Ренов дол“ (пресечната точка на пътя София - 
Самоков и черния път към язовира) на място е констатирано, че точката съществува в 
координатния регистър на пояс II под № 1326. За да се отстрани това несъответствие на 
текстовото описание на пояс I (възпроизвеждащо Заповед № ИК-705/04.06.1973 г.) с 
координатния регистър на пояса е необходимо точките от № 1316 до № 1326 от 
координатния регистър на пояс II да бъдат включени и в координатния регистър на пояс I 
между точки № 899 и № 900, като тази поправка следва да се отрази и върху графичните 
приложения № № 1, 2, 3 и 4 към Заповед № РД-577/08.09.2008 г.

Във връзка с установеното в Заповед № РД-577/08.09.2008 г. несъответствие на 
текстовото описание на пояс I с координатите на същия, от страна на „Софийска вода” АД 
са предоставени и заснети координати на точки, които отразяват черния път от язовира до 
шосето за гр. Самоков.

Писмото на „Софийска вода” АД, съдържащо гореописаните констатации и данни, е 
изпратено с писмо изх. № 26-00-3057/24.11.2014 г. на МОСВ до директора на Басейнова
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дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за проверка и предприемане на действия с цел 
отстраняване на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-557/08.09.2008 г. за 
актуализиране и определяне на СОЗ около яз. Искър.

С писмо с вх. № 26-00-3057/21.01.2015 г. на МОСВ директорът на БДДР изразява 
становище, че след запознаване с всички относими (предоставени и налични в 
дирекцията) документи, в това число схеми, графични материали и координатни регистри 
във връзка с обозначението, сигнализирането, маркирането и изграждането на ограда на 
пояс I от СОЗ на яз. „Искър” и извършена проверка на място, е установена очевидна 
фактическа грешка в Заповед № РД-557/08.09.2008г. на министъра на околната среда и 
водите за актуализиране и определяне на СОЗ на яз. „Искър”, изразяваща се в 
несъответствие между текстовото описание и координатния регистър на характерните 
точки, касаещи „южна граница” на пояс 1-ви от СОЗ. В становището си директорът на 
БДДР намира, че с добавянето на точките от № 1316 до № 1326 от координатния регистър 
на пояс II в координатния регистър на пояс I, както и с добавянето на заснетите 
координати на точки, които отразяват черния път от язовира до шосето за гр. Самоков 
между т. 899 и т. 900 от координатния регистър на пояс I, ситуацията на терен ще бъде 
отразена вярно и с достатъчна точност, в съответствие с текстовото описание на южната 
граница на пояс I-ви на СОЗ, поради което следва да бъде издадена настоящата заповед на 
министъра на околната среда и водите за поправка на очевидна фактическа грешка.

Във връзка с образуваното административно производство по издаване на настоящата 
заповед, с писмо с вх. № 26-00-3057/27.05.2015 г. на МОСВ от страна на „Софийска вода” 
АД допълнително са предоставени заснетите от лицензирана геодезическа фирма 
координати на новите характерни точки от т. 3000 до т. 3014, които отразяват черния път 
от язовира до шосето за гр. Самоков.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-577/08.09.2008 г. на 
министъра на околната среда и водите.

Заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
едномесечен срок от съобщението за издаването й.

На основание чл. 180, ал. 1 опцШК, оспорването на общия административен акт не 
спира изпълнението му.
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