
Приложение № 2 

 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 
ОТНОСНО: Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен 

 

1. Цел на водовземането – Корекция на дере в рамките на регулацията на село 

Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград. 

2. Воден обект, водно тяло – Дере в село Хвостяне, община Гърмен, област 

Благоевград. 

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването- 

предвижда се да се направи корекция на дерето в рамките на регулацията в село 

Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, чрез изграждане на подпорни стени и 

облицоване дъното на дерето със стоманобетон. 

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-

териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на  

административно-териториалните и териториалните единици –  Дере в 

регулацията на село Хвостане, ЕКАТТЕ 77222, община Гърмен, област Благоевград. 

5. Проектни параметри на ползването - Подпорни стени с височина 1,8 метра, 

ширина 3,5 м и дължина 967,79 метра. 

 

6. Условия, при които се предоставя правото за ползване на водния обект:   

Строителството да се извършва така, че да не се нарушава естественото 

състояние на коритото и бреговете на водния обект и да не се намалява проводимостта  

на речното легло. Съоръженията да се изграждат само в границите на водните обекти. 

По време на строителството да не се използва речното корито като депо за отпадъци, 

земни и скални маси и в него да не се съхраняват или складират строителни 

материали. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни 

продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на 

специална площадка извън коритото на водния обект.  

 

7. Всички заинтересовани лица (ако има такива) в предвидения четиринадесет 

дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и 

т. 3 от Закона за водите да:  



т. 2. Възразят срещу издаването на разрешително;  

т. 3. Предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед 

гарантиране на лични или обществени интереси. 

 

Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено 

разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения 

четиринадесет дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се 

представят в общинска администрация село Гърмен.  

 
ФЕИМ ИСА 
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