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ДИРЕКТОРА НА РИОСВ 

ГР. БЛАГОЕВГРАД 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

 

от Общинска администрация село Гърмен 

 

 (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице) 

село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград,  БУЛСТАТ 000024752 

 (седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 

Пълен пощенски адрес: 2960 с.Гърмен, общ.Гърмен, област Благоевград 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 07523/2040, факс: 07523/3179,  obs_garmen@bitex.bg   

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Феим Ахмед Иса –  Кмет 

Лице за контакти: Йорданка Стоянова Донкова, 07523/2040, GSM 0887 459 168 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че Общинска администрация село Гърмен има следното инвестиционно 

предложение: „Изграждане на уличен водопровод за минерална вода с дължина 1300 м 

по плана на курорт „Огняновски минерални бани“  

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението  

Целта на инвестиционното предложение е реконструкция на част и изграждане на 

нов уличен водопровод за минерална вода от събирателна шахта на Сондаж № 4ВКП + 

КЕИ № 13 + КЕИ № 13А по плана на курорт “Огняновски минерални бани“, община 

Гърмен, област Благоевград до водоползвателите. 

Съществуващия т водопровод е изпълнен от черни метални тръби и топлоизолация 

от вата. Състоянието на тръбите в определени участъци е много лошо (силно 

корозирали), а топлоизолацията почти липсва.  

Авариите по водопровода са чести, а терена където преминава е труднодостъпен 

– частна собственост и обслужването е проблемно. 

Предвижда се изграждане на нов уличен водопровод за минерална вода с тръби 

полипропиленови тръби (PPR) за топла вода Ф200, Ф160 и Ф75, който ще минава през 

улици – общинска собственост. Предвидена е изолация на тръбите 10 см „Кфлекс“. 

Трасето на водопровода започва от събирателна шахта на Сондаж № 4ВКП + 

КЕИ № 13 + КЕИ № 13А, като от имат с идентификатор 47408.501.16 до имот с 

идентификатор 47408.501.2 е реконструкция, след което водопровода ще преминава 

въздушно покрай брега на река Канина, следващ трасето на съществуващия водопровод, 

след което водопровода ще преминава въздушно през река Канина до поземлен имот с 

идентификатор 53326.500.91, след което водопровода продължава подземно през 
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имоти с идентификатори 53326.500.91 и 53326.500.92 и улица от о.т. 106 до о.т. 115– 

общинска собственост. Водопроводът ще продължи по банкета на моста над река 

Канина в предварително положени тръби и ще завърши в имот с идентификатор 

47408.501.9 – общинска собственост.  

 

Инвестиционното предложение е ново. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 

предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно 

приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на 

съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема 

дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  

- обща използвана площ: 3900 кв.м. 

Предвижда се реконструкция на част и изграждане на нов уличен водопровод за 

минерална вода от събирателна шахта на Сондаж № 4ВКП + КЕИ № 13 + КЕИ № 13А 

по плана на курорт “Огняновски минерални бани“  с тръби полипропиленови тръби (PPR) 

за топла вода Ф200, Ф160 и Ф75, който ще минава през улици – общинска собственост. 

Предвидена е изолация на тръбите 10 см „Кфлекс“. 

Няма необходимост от изграждане на нова транспортна инфраструктура – ще се 

ползва съществуваща улична мрежа и съществуващ мост над река Канина в комплекса. 

Няма необходимост от изграждане на друга техническа инфраструктура. 

Предвиждат се изкопни работи за  полагане на водопровода на дълбочина 1,20 

метра, механизирано и ръчно,  като врив няма да се използва. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по 

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Разрешение за строеж ще се издаде след изготвяне на инвестиционен проект от 

Главния архитект на община Гърмен. 

 

4. Местоположение: 

 (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM 

координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за 

опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на 

нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

- населено място: Курорт „Огняновски минерални бани“, землище Марчево, Огняново 

- община: Гърмен 



- поземлен имот: улица между осова точка 106 до осова точка 115 и имот с 

идентификатор 47408.501.9 – общинска собственост, 47408.501.16 – Христина и 

Алексанвър Шамови, 53326.500.91, 53326.500.92 – „Аралдика България“ ЕООД 

- географски координати:  

Координатен регистър в КС БГС 2005 

             X                       Y 

   1  4610871.161   358268.909 

   2  4610866.568   358254.007 

   3  4610861.318   358226.551 

   4  4610851.731   358177.841 

   5  4610850.670   358172.866 

   6  4610841.305   358153.078 

   7  4610832.609   358135.150 

   8  4610821.699   358112.792 

   9  4610816.109   358101.137 

  10  4610811.988   358092.539 

  11  4610807.772   358083.991 

  12  4610800.750   358069.070 

  13  4610775.962   358026.865 

  14  4610773.652   358022.972 

  15  4610771.545   358019.387 

  16  4610753.617   357988.888 

  17  4610766.250   357975.105 

  18  4610759.994   357969.651 

  19  4610738.733   357952.174 

  20  4610732.308   357942.597 

  21  4610713.642   357933.524 

  22  4610680.765   357917.545 

  23  4610678.720   357910.638 

  24  4610677.582   357900.485 

  25  4610679.333   357890.340 

  26  4610678.691   357878.659 

  27  4610674.695   357878.835 

  28  4610663.306   357879.338 

  29  4610654.120   357880.503 

  30  4610639.851   357882.312 

  31  4610623.211   357886.164 

  32  4610585.963   357894.785 

  33  4610562.692   357900.172 

  34  4610543.811   357903.412 

  35  4610529.705   357904.803 

  36  4610530.121   357909.923 

  37  4610520.311   357910.393 

  38  4610509.845   357909.935 

  39  4610495.998   357907.736 

  40  4610462.692   357901.404 

  41  4610434.171   357895.981 

  42  4610407.304   357890.873 

  43  4610397.742   357888.864 



  44  4610375.118   357884.113 

  45  4610348.958   357878.618 

  46  4610339.772   357876.689 

  47  4610333.256   357875.320 

  48  4610300.218   357868.504 

  49  4610286.176   357865.641 

  50  4610278.954   357864.169 

  51  4610259.397   357860.181 

  52  4610252.438   357858.762 

  53  4610240.586   357856.346 

  54  4610213.884   357850.901 

  55  4610163.337   357840.595 

  56  4610144.505   357836.756 

  57  4610116.482   357831.042 

  58  4610100.386   357827.760 

  59  4610095.449   357826.754 

  60  4610077.959   357823.188 

  61  4610059.277   357819.379 

  62  4610052.909   357818.080 

  63  4610041.310   357821.362 

  64  4610039.313   357824.448 

  65  4610036.410   357836.756 

  66  4610033.096   357850.808 

  67  4610030.830   357860.416 

  68  4610029.116   357867.685 

  69  4610027.420   357874.877 

  70  4610026.795   357913.374 

  71  4610034.897   357920.748 

  72  4610071.528   357957.063 

  73  4610071.023   357956.442 

  74  4610035.072   357917.783 

  75  4610033.573   357917.619 

  76  4610027.826   357913.442 

  77  4610029.359   357874.900 

  78  4610044.678   357819.894 

  79  4610045.787   357819.411 

  80  4610147.905   357837.449 

  81  4610317.487   357872.025 

  82  4610321.731   357872.900 

  83  4610503.605   357909.183 

  84  4610559.513   357900.717 

  85  4610861.917   358274.558 

  86  4610774.954   358024.936 
 

- собственост: община Гърмен 

- близост до или засягане на елементи на националната екологична мрежа (НЕМ): 

Площадката не засяга и не е в близост до съществуващи защитени територии и 

елементи на националната екологична мрежа  

-  територии за опазване на обектите на културното наследство: няма 

- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква 



- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: не се предвижда 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено 

водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, 

необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

- природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

а) цепен камък, който е невъзстановима, но широко разпространена суровина; 

б) пясък;  

в) тръбите ще се доставят в готов вид от фирмата изпълнител. 
 

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди –  по време на 

строителството  и експлоатацията, водоснабдяването за питейно-битови нужди ще се 

извършва от съществуваща улична водопроводна мрежа, която се стопанисва от ВиК 

ЕООД Благоевград. За други нужди – има съществуващ водопровод за минерална вода. 

 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

По време на строителството при работата на машините ще се отделят изгорели 

(отработени) газове от въглероден оксид, серни и азотни оксиди, въглеводороди, прах, 

твърди неизгорели частици от горивото, термично замърсяване и отделяне на 

неприятни миризми от изгорелите газове (както при всяко строителството). Като цяло 

това въздействие ще е краткотрайно и в незначителни количества, само през светлата 

част на деня. 

 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

Строителни: 

Бетон  

Код: 17 01 01 

Количество: 0,001 м3 
 

Изкопни земни маси (излишни), различни от упоменатите в 17 05 05  

Код: 17 05 06;  

Количество: около 5 м3 
 

Излишните земни маси са отпадък по смисъла на ЗУО, на когато не са замърсени може 

да се използват при техническа рекултивация на терени или да се депонират в негативни 

форми от общината. 

 

Битови отпадъци 

Код: 20.03.01;  

Количество: 0,1 м3   



 

Строителните отпадъци ще се предават на фирма, имаща разрешение за дейности 

с тях.  

Количеството на строителните отпадъци е за периода на строителството. 

Битовите отпадъци ще се депонират по общия ред  на депото за ТБО използвано 

от община Гърмен от фирма с Разрешително за дейности с такива отпадъци.  

 

8. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и 

др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и 

др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна 

изгребна яма и др.) 

Битови отпадъчни води не се очакват. 

 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

По време на строителството и експлоатацията на площадката за ИП няма да са  

налични опасни вещества, класифицирани, съгласно Приложение № 3 на ЗООС. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на 

глава шеста ЗООС. 

 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за 

инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се 

изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради 

следните основания (мотиви): 

 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони 

и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, 

приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.  

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт 

права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 



3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб. 

4. Електронен носител – 1 бр.  

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

 

Дата: 26.10.2022 година   

 

Уведомител: ………………………………… 

                   /Феим Ахмед Иса/ 
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