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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че Общинска администрация село Гърмен, има следното 

инвестиционно предложение: „Укрепителни и брегоукрепителни мероприятия на река 

Канина в района на Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1.Резюме на предложението  

Укрепване бреговете на река Канина в района на Огняновски минерални бани“, 

които да позволят преминаването на нормативните водни количества при оптимално 

добри условия, с цел предотвратяване риска от наводнения и защита от разрушения на 

сгради и съоръжения на техническата инфраструктура.  

Налице е изготвен инвестиционен проект с възложител: Община Гърмен, област 

Благоевград. 

Съществуващо положение: 

Анализа на съществуващото състояние от разглеждания участък от река Канина, 

преминаваща през района на курорт „Огняновски минерални бани“ показва, че 

хидравлическите условия на течението се влошават с всеки изминал ден. Това особено е 

пролича при преминаването  на високата вълна през месец декември 2021 година.  

В началната си част по посока на течението, корекцията на реката започва от 

минералните извори. В този участък реката е с голям наклон и корито, запълнено с валуни и 



едър наносен материал. Следва участък, който десния бряг е стръмен и висок, достигащ до 

пътя, а левия бряг е по-разлят, но също висок. Следващият участък за укрепване на 

бреговете и дъното на реката навлиза в застроената част от Огняновски минерални бани. 

Десният бряг е висок, левия бряг е скален и стръмен, а коритото на реката е запълнено с 

едри и средни валуни и друг едър наносен материал. При км 13+69,73 има праг, който е 

масивен бетонов, но в предния и заден участък на места е разрушен. В този участък от 

реката се виждат големи скални масиви и валуни със значителни размери. До пешеходиня 

мост /разрушен месец декември 2021 г./ по течението на реката, десния бряг е по-стръмен 

и на по-висока. Коритото е покрито с валуни със средна големина, ширината му е 

сравнително голяма, като по левия бряг то минава покрай стръмен скален бряг. В долната 

част на този участък, десния бряг е защитен с подпорна стена. Следващият участък от 

трасето е най-проблемния, преминава през ресторант и паркинг до десния бряг и хотел с 

открити басейни и зони за отдих – по левия бряг. Тук коритото на реката е с най-малка 

широчина, окол 15-16 метра, стръмен наклон и почти отвесни брегове. На десния бряг има 

изградена подпорна стена, като непосредствено до нея започва сграда на заведение и 

надзиждането на стената е невъзможно. По левия бряг има изградена защита от габиони, 

които са запълнени с разнороден материал и не са в добро инженерно състояние. 

Коритото на реката е запълнено с наносен материал. След пешеходния мост има изграден 

праг и реката е разлята, като по десния бряг има асфалтова площадка, предпазена с дига 

от валуни и чакъли, а левия бряг е с широка тераса, достигаща до стръмен скален бряг. От 

км 5+3,33 до км 1+60,53 по десния бряг има изградена защитна подпорна стена, отделяща 

реката от изкуственото езеро. На места откосът и е изровен от преминали високи води. 

Коритото на реката тук е стеснено, достигащо до 16 м, като левия бряг е стръмен, 

скален, с почти отвесни откоси на места. Следва последния участък от реката, която 

прави десен завой и пресича моста на пътя Марчево-Огняново. Десният бряг е висок, на 

известна дължина има изградена подпорна стена. В началото на левия бряг също има 

изградена подпорна стена от суха каменна зидария, която е полуразрушена. След моста 

левият бряг е стръмен, а десния минава покрай промишлена зона и е разлят. Коритото на 

реката е запълнено с валуни.  

На двата бряга по цялата дължина на реката има широколистна дървесна 

растителност, а на места и храстовидна. Тя граничи почти с водното течение и е в 

отделни части почти непроходима.  

От доклад „Хидроложки проучвания за река Канина, ляв приток на река Места, при 

село Огняново“ – 2006 година, извършени от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство, е докладвано: 

Релефът на водосборния басейн е с високопланински и планински характер, с големи 



наклони на реката и притоците й (река Вищерица и други).  

Високите води в реката се формират в резултат на интензивните 24-часови валежи. 

Направеното изследване показва, че поречие Канина се намира в зона с условия за пролетни 

максимални валежи (м. март и април), а понякога и през останалите сезони, като се 

случват и летни максимални валежи. 

Параметрите на високите води и стойностите им при нормативните обезпечености 

са определени въз основа на данните от директните наблюдения и измервания при ХМС 216 

по река Канина, подходяща за станция аналог. 

Q1%=387,0 м
3
/сек-водно количество при обезпеченост р = 1% 

Q0,1%=678,0 м
3
/сек-водно количество при обезпеченост р = 0.1% 

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:  

Предвиждат се следните мероприятия на десния бряг: 

От км 0+00,00 до км 0+61,63 (масивния мост над река Канина при пътя Огняново-Марчево) не 

се предвиждат мероприятия. 

От км 0+61,63 до км 1+60,53 не се предвижда допълнително укрепване. Водният откос на 

дигата от началото до км 2+63,33 не се предвиждат допълнителни укрепвания.  

От км 5+3,33 до км 6+3,51 профилът на реката е трапец, укрепен изцяло с бетонни стени с 

h = 4,10 м. Следва участък от км 7+48,33 до км 8+27,23, при който трябва да се изгради подпорна 

стена с h = 3,35 м. От км 8+27,23 до км 9+16,68 има съществуваща подпорна стена. От км 9+16,68 

до км 10+3,30 се укрепва с подпорна стена с h = 3,35 м. От км 10+3,30 до км 10+26,30 има 

съществуваща подпорна стена. От км 10+26,30 до км 11+31,38 брега е укрепен с габиони. От км 

11+31,38 до км 11+53,38 нова бетонна стена с h = 3,35 м. 

От км 11+53,38 до км 12+28,33 има съществуваща подпорна стена. На км 12+92,77 се 

предвижда нова подпорна стена с дължина 10 метра. 

От съществуващия праг при км 13+69,73 до км 14+18,36 има съществуваща подпорна 

стена. От км 14+35,36 до км 15+15,39 има съществуваща подпорна стена. От км 15+15,39 до км 

18+55,36 се предвижда нова подпорна стена с h = 3,35 м. От км 18+55,36 до км 19+85,36 коритото 

на реката се оформя и почества. 

Мероприятия, които се предвиждат на левия бряг: 

От км 0+00,00 до км 0+61,63 (масивния мост над река Канина при пътя Огняново-Марчево) 

компрометирания ляв бряг се укрепва с подпорна стена с дължина 58,0 м и h = 3,35 м. 



От км 0+61,63 до км 1+60,53 се почиства коритото на реката. От км 1+60,53 до км 5+43,33 

се почиства коритото на реката. 

От км 5+43,33 до км 7+37,31 се изгражда подпорна стена с h = 4,10 м.  

От км 7+37,31 до км 9+43,33 каменна заскалявка по брега. 

От км 9+43,33 до км 11+53,38 се изгражда подпорна стена с h = 3,35 м. 

От км 11+53,38 до км 12+2,33 има съществуваща подпорна стена. 

От км 12+2,33 до км 13+7,11 се изгражда подпорна стена с h = 4,10 м.  

От км 13+7,11 до км 14+54,78 има съществуваща подпорна стена. 

От км 14+77,33 до км 15+35,36 се изгражда подпорна стена с h = 3,35 м. 

От км 17+77,92 до км 19+25,36 заскалявка по брега.  

От км 19+25,36 до км 19+85,36 почистване на коритото на реката. 

Напречен профил: 

Типът на напречния профил на корекцията е различен по цялото протежение на 

разглеждания участък от река Канина. 

Надлъжен профил: 

Проектният надлъжен профил, макар че следва сегашното трасе на реката ще е със 

значително по-малък наклон. По цялата си дължина ще бъде постоянен – 0,006, който е по-

малък от критичния. Поради стръмния характер на сегашното русло са предвидени 34 

прага с височина от 0,50 м до 1,06 м в зависимост от теренните условия. В крайните 

участъци (извън корекцията) наклоните са съобразени със съседните. 

Съоръженията по трасето на река Канина са съществуващите пет пешеходни 

пешеходни моста и стоманобетоновия мост напътя Огняново-Марчево. При наводнението 

2021г. Двата моста са разрушени, предвижда се да бъдат възстановени. 

капацитет: 

- подпорните стени ще бъдат с височини 3,35 м и 4,10  метра;  

- дължината на корекцията е 1985,36 метра;  

- дънните прагове ще бъдат с височина от 050 м до 1,06 метра; 

- обща използвана площ: 59 560  кв.м; 

Няма необходимост от изграждане или промяна на пътната инфраструктура. 

За осигуряване достъп до трасето, предмет на инвестиционното предложение, е 

необходимо да се изградят временни рампи от земни маси и след извършване на 

строителните работи ще се разрушат и материалът ще се изнесе извън сервитута на 

реката. 

По цялото протежение на участъка от реката, предмет на инвестиционното 

предложение, коритото е обрасло с храстовидна и дървесна растителност. 

Отстраняването й в рамките на корекцията ще се извърши заедно със стеблото и 

коренната част, за да се избегне последващо развитие. 

Отбиването на строителните води ще става с отбивна дига, чрез която водата се 



насочва по едната страна на корекцията, например по левия бряг, а по десния бряг се 

извършва строителството на подпорните стени. 

Отбиването на водите по време на строителството не трябва да причинява заливане 

на терени извън сервитута на реката. Също така след строителството няма да се 

оставят материали, свързани с отбиването на реката, които ще препятстват 

нормалната експлоатация на карекцията. 

Предвиждат се изкопни работи за основи на подпорните стени 100 см. Взрив 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 ползване на воден обект – река Канина и Разрешение за строеж. 

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: Огняново, Марчево 

- община: Гърмен 

- поземлен имот: река Канина 

- географски координати:  

                Х                         Y                    Н 

1.      4483968.075      8537937.850       573.943 

50.    4483900.016      8537876.730       570.769 

100.  4483726.908      8537811.264       567.506 

150.  4483510.382      8537836.420       563.880 

200.  4483394.855      8537838.121       557.310 

250.  4483167.978      8537809.621       554.120 

300.  4483967.266      8537997.566       572.117 

350.  4484049.485      8538169.723       574.975 

400.  4483998.439      8538379.938       580.102 

450.  4484216.676      8538700.684       587.795 

470.  4484287.575      8538774.333       589.989 
 

- собственост: Държавна собственост 

- 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 е необхадимо 

 

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) баластра, която е невъзстановима, но широко разпространена суровина; 
 

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди –  Не се предвижда 

воовземане, ще се ползва вода за питейни нужди за  строителните работници, като ще 

бъде доставяна бутилирана 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: около 1,2 м
3
 

 

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

Код: 17 05 06;  

Количество: около 17000 м
3 

 

Дървесен материал  

код: 17 02 01 

количество: около 10,0 м
3
  

 
 

Смеси от метали  

код: 17 04 07 

количество: около 150 кг  
 

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. 



Отпадъците с характер на строителни ще се предават на фирма имаща разрешително за 

дейности, а металните и дървените отпадъци ще се събират отделно и предават за вторична 

обработка. Количеството им е за периода на строителството. 

 
 

Битови отпадъци 

Код: 20.03.01;  

Количество: 1,0 м
3
   

 

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.) 

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: 07.02.2022 година   

 

 

Уведомител: ………………………………… 

                   /Феим Иса/ 

 

 

 

 


