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До  

Община Петрич 
oa_petrich@mbox.contact.bg 

 

Директора на РИОСВ Благоевград 
blriosv@yahoo.com 

 

Министъра на околната среда и водите 

edno_gishe@moew.government.bg 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

Изх. No 1465/08.18.2020 

От: 

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Адрес на 

регистрация: бул.Драган Цанков No 8, 1164 София. 

Булстат 831467860;  

Адрес за кореспонденция: бул.Драган Цанков No 8, 

1164 София (сградата на Биологическият факултет), 

п.к. на СДП БАЛКАНИ 

www.balkani.org,  

office@balkani.org 

kovatchev6@gmail.com 

представлявано от Андрей Ковачев – Член на 

Управителния съвет (УС); 

 

Относно: 

 

Процедура преценяване на необходимостта от 

ОВОС и ОС на проект „„Осигуряване на връзка 

между общински пътища и транспортен достъп до 

„Античен град Хераклея Синтика и прилежащи 

некрополи“ с възложител община Петрич 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с внесено от община Петрич на 16 юни 2020 г. уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) „Осигуряване на връзка между общински пътища и 

транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ и 

писмо на РИОСВ от 2 юли 2020 г. искаме да заявим правен интерес към провежданата 

процедура и да заявим уведомяване и получаване на всички релевантни документи и 
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решения на горепосочения адрес, както и включването ни във всички консултации в 

рамките на процедурата. 

 

Също така настояваме за провеждане на пълна оценка по ОВОС и ОС за 

проекта със следните мотиви: 

 

- ИП изцяло попада в защитени зони „Рупите-Струмешница” BG0001023 и 

„Рупите” BG0002098. 

- ИП включва, строителство промяна на начина на трайно ползване на 

територията – понастоящем това е черен път, който след осъществяване ще се 

превърне в асфалтиран общински път. 

- ИП ще създаде линейна инжинерна инфраструктура и ще привлече 

автомобилен трафик, които заедно и поотделно може да има следните други 

отрицателни въздействия върху популациите на защитените видове – бариерен ефект, 

фрагментация, прогонване (светлинно, шумово замърсяване, човешко присъствие), 

смъртност от трафика, промяна на хидрологичния режим. 

ИП засяга пряко популациите и техните местообитания на следните видове 

предмет на опазване и на местообитания предмет на опазване: 

• Видове: Elaphe situla, Elaphe quatorlinenata, Testudo graeca, testudo 

hermanni, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Lutra lutra, Vormela peregusna, Myotis 

myotis, Myotis schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis 

emarginatus,Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, 

Rhinolophus euryale, Barbastella barbastellus, Eriogaster catax, Ophiogomphus cecilia, 

Lycaena dispar, Euplagia quadripunctaria.  

• Местообитания: 92А0, 91AA, 6210, 6220. 

 

Писмото се изпраща по електронен път. 

 

Дата: 18.08.2020 г. 

С уважение,  

Андрей Ковачев 

Член на Управителния съвет (УС) на 

СДП БАЛКАНИ 


