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РЕШЕНИЕ № БД-05-ПР/2017 г. 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 
 

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, 
ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона 
за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение 
№ 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и 
получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград, 
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и Министерство на културата, 

Р Е Ш И Х 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти №№ 000345, 000347, 
000349 и 000350, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област 
Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони  
възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, 
район „Подуяне“, ул. „Евлоги Георгиев“ № 110 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  

С инвестиционното предложение се предвижда: 
- в имоти с №№ 000347, 000349 и 000350 да бъдат изградени до 4 броя къщи 

за гости във всеки един от тях; 
- в имот № 000345 да бъдат изградени до 3 броя къщи за гости и 

необходимите за осъществяване на дейността съоръжения - паркинг, ППР, 
КТП, басейн, два броя пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, 
изгребна яма, резервоар за пречистени води. Предвидено е в имота да бъде 
обособен и транспортен достъп за обслужване на имоти №№ 000347, 000349 
и 000350 - улица с ширина 6 м. 
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Предвижданият капацитет обекти ще бъде както следва: къщи за гости около 120 
места леглова база; ресторант около 120 места; паркинг около 35 паркоместа; басейн с 
размери 10/20 м; два броя пречиствателни съоръжения с капацитет по 100 
еквивалентни жители и транспортен достъп с ширина 6 м. 

Предвидено е застроената площ на сградите и съоръженията да бъде до 30 % от 
площта на всеки един от имотите, а озеленяването около 50 % от площта. 

Електрозахранването е предвидено да се осъществи от собствен КТП, който ще 
бъде захранен чрез подземно положено електропроводно отклонение с дължина 200 м 
от съществуващ стълб в имот № 000285 на въздушен електропровод 20 kV 
“Оранжерии“ и ще премине в сервитута на улица.  

Водоснабдяването на предвидените обекти ще се осъществи чрез проектиране и 
изграждане на нов водопровод ф 90 и дължина 600 м, който ще се захрани от 
съществуващ стоманен външен водопровод, като трасето на същия ще премине през 
имоти с №№ 000284, 000285, 000306, 000307, 000423, 000448 и 000287. 

За извършване на СПА – процедурите се предвижда захранване с минерална вода 
от Находище за минерална вода „Рупите – м. Кожух“, като необходимото годишно 
водно количество е в размер на около 7000 м3. 

Отпадъчните води, формирани от дейността на обекта (битови отпадъчни, от СПА 
комплекса, от промивката на филтрите на басейна и от измиване на басейна), се 
предвиждат да преминават през две пречиствателни съоръжения в имот № 000345. 
Пречистените отпадъчни води ще постъпват във водоплътна изгребна яма с обем 100 м3 

и резервоар  за пречистени води с полезен обем 30 м3.  Пречистените отпадъчни води 
от басейна ще се събират в резервоара и ще се използват за поливане на зелените 
площи.  

Предвижда се пречиствателните съоръжения да бъдат “BIOCON - 100 - 
STANDART”, всяко с размери 2.20/2.90/3.20 м и вкопани в земята.  

Пречиствателно съоръжение “BIOCON - 100 - STANDART” работи на принципа 
на биологичното пречистване с активна утайка и е съставено от следните зони: 

- аеробен биореактор - в него се осъществява биологично пречистване; 
- вторичен утаител - за утаяване и дезинфекция;  
- резервоар за аеробна стабилизация – в него се съхранява излишната активна 

утайка; 
- машинно помещение, в което ще бъде монтирано машинно технологичното  

оборудване, необходимо за процеса; 
- допречистване – водата след вторичния утаител се допречиства чрез 

инжектиране на хлорен разтвор в улеите за преливане на пречистената вода 
от вторичния утаител. 
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Транспортният достъп до имот № 000345 ще се осъществява от асфалтиран път за 
местност ”Рупите” и Манастирски комплекс „Света Петка Българска” и полски път. С 
реализацията на инвестиционно предложение се предвижда изграждане на транспортен 
достъп до имоти 000347, 000349 и 000350, като в имот № 000345 се изгради улица с 
ширина 6 м.  

Инвестиционното предложение  е включено в т. 12, буква „в” от Приложение № 2 
към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на 
преценяване на необходимостта от ОВОС. 

При извършената проверка относно местоположението на имотите, в които е 
предвидено да се реализира инвестиционно предложение и на трасетата на 
предвидената за изграждане техническа инфраструктура - външен водопровод, 
електрозахранване и канализация, спрямо границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от 
Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), се установи, че имотите и проектните трасета на 
предвидената за изграждане техническа инфраструктура не попадат в границите на 
защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попадат в границите на следните две 
защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по 
смисъла на ЗБР: 

- защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от 
защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 
от 2007 г., изм. и доп.); 

- защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена 
със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
28/2010 г.). 

Извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, 
ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е 
допустима спрямо режимите на защитена BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите 
птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ. 

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, 
ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена 
преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното 
предложение върху защитената зона, според която инвестиционното предложение 
„Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с номера 000345, 000347, 000349 и 
000350 в местността Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област 
Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, видове и техните местообитания, включително и птици, 
предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване 
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на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за 
опазване на дивите птици. 

Съгласно получено писмено становище с изх. № П-01-215/25.01.2016 г.,  
инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните 
басейни на „ЗБР“ за „БУ“ (2016 - 2021 год.) и Плана за управление на риска от 
наводнения на „ЗБР“ за „БУ“ (2016 - 2021 год.) при спазване на Закона за водите. 

МОТИВИ: 

І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт 
на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Изграждането на новопредвидените обекти ще бъде монолитно с използване 
на традиционни строителни материали. Площта на имотите е достатъчна за 
реализиране на инвестиционното предложение и не се предвижда усвояване на съседни 
имоти при извършване на строителните дейности. 

2. Транспортният достъп до имот № 000345 ще се осъществява от асфалтиран 
път за местност ”Рупите” и Манастирски комплекс „Света Петка Българска” и полски 
път. С реализацията на инвестиционно предложение се предвижда изграждане на 
транспортен достъп до имоти 000347, 000349 и 000350, като в имот № 000345 се 
изгради улица с неголяма ширина (6 м).  

3. При реализацията и експлоатацията на обекта ще бъдат използвани 
незначителни количества вода, пясък, баластра, дървен материал и електроенергия. 
След приключване на строителството е предвидено озеленяване с подходяща 
растителност.  

4. По време на строителството ще бъдат образувани не големи количества 
строителни отпадъци, земни маси, метални и дървени отпадъци, а по време на 
експлоатацията смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки и луминесцентни 
лампи. Управлението на генерираните отпадъци е съобразено с изискванията на Закона 
за управление на отпадъците. 

5. С реализиране на предвидения обект не се предвижда на територията на 
имотите предмет на инвестиционното предложение да се съхраняват опасни химични 
вещества. Такива ще се употребяват само по време на строителството, като е 
предвидено същите да се съхраняват съгласно изискванията. 

6. Предвиденото застрояване е на сравнително малка площ, с ниска плътност 
на застрояване и достатъчно озеленени площи.  

7. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква 
значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При спазване на 
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предвидените мерки по време на строителството и експлоатацията на обекта не се 
очакват значителни негативни въздействия върху отделните компоненти на околната 
среда и факторите, които й въздействат. 

8. При спазване на изискванията за безопасни условия на труд по време на 
строителството не се очаква риск от инциденти. 

ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството 
и регенеративната способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира имоти №№ 000345, 000347, 
000349 и 000350 с обща площ 9.496 дка, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, 
община Петрич с начин на трайно ползване „пасище мера“, собственост на 
възложителя. Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение са 
разположени извън урбанизираната територия на с. Рупите на около 1800 м, на около 
100 м от Сондажи 1ВКП и 2хг на НМВ „Рупите - местност Кожух". В района, в който 
попадат имотите, предмет на инвестиционното предложение, е изграден Манастирски 
комплекс „Света Петка Българска", бунгала и басейни. 

2. Реализацията на намерението не влиза в конфликт с ползването на 
съседните имоти по предназначение. 

3. Поземлени имоти с №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, землище на с. 
Рупите, община Петрич, област Благоевград попадат в териториалния обхват на 
охранителна зона „Режим А“ на антична недвижима културна ценност „Античен град 
Хераклеа Синтика с прилежащи некрополи“ с категория „национално значение“, 
определени със Заповед № РД9Р-42/16.12.2016 г. на министъра на околната среда и 
водите. Със становище изх. № 04-08-45/06.01.2007 г. на зам.-министъра на 
министерство на  културата е съгласувано задание за проектиране на Подробен 
устройствен план – парцеларен план за трасета за външно водоснабядване, канализация 
и външно ел.захранване до имоти 000345, 000347, 000349 и 000350 и задание за 
проектиране на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 
поземлени имоти с №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, при спазване на условие № 
11 постановено в настоящето решение. 

4. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с 
изх. № П-01-215/25.01.2016 г.,  инвестиционното предложение е допустимо спрямо 
Плана на управление на речните басейни на „ЗБР“ за „БУ“ (2016 - 2021 год.) и Плана за 
управление на риска от наводнения на „ЗБР“ за „БУ“ (2016 - 2021 год.) при спазване на 
Закона за водите и условия № 2, 3, 4, 5, 6 и 7, постановени в настоящото решение, като 
уточнява че: 

4.1. Имоти № 000345, № 000347, № 000350 и част от имот № 000349 попадат в 
обхвата на подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Сандански“ с уникален код 
BG4G000000N012, а останалата част на имот № 000349 попада в обхвата на подземно 
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водно тяло „Кватернер - Кресна - Сандански“ с уникален код BG4G000000Q02. 
Подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Сандански“ с уникален код 
BG4G000000N012 е оценено в добро състояние по отношение на химичен и 
количествен статус, а подземно водно тяло „Кватернер - Кресна - Сандански“ с 
уникален код BG4G000000Q02 е с добра оценка на химичното състояние и с лоша 
оценка по количествено състояние.  

4.2. В ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.) не са предвидени мерки, ограничаващи или 
забраняващи дейностите предмет на инвестиционното предложение. 

4.3. Имотите предмет на инвестиционното предложение попадат в санитарно-
охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, както следва - имоти №№ 
000345, 000347 и 000350 в проектен пояс II и III, а имот № 000349 в проектен пояс III на 
санитарно - охранителна зона около находище на минерална вода „Рупите - местност 
Кожух“. Най - близките съоръжения от находището Сондаж № 1 ВКП и Сондаж № 2ХГ 
са разположени на около 100 м от границите на имоти № 000345 и 000347. 

5. В близост до инвестиционното предложение няма разположени предприятия 
с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от Закона за 
опазване на околната среда. 

6. Извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитената зона, според която инвестиционното 
предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с номера 000345, 
000347, 000349 и 000350 в местността Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, 
област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, видове и техните местообитания, включително и 
птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 
„Рупите“ за опазване на дивите птици. 

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Инвестиционното предложение не предполага вероятност да бъдат пряко 
унищожени и/или увредени, включително фрагментирани и/или трансформирани 
природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на 
опазване в защитените зони, тъй като имотите, в който предвидено да се реализира не 
се явява природно местообитание и важно местообитание за оцеляването и за жизнения 
цикъл на видовете, предмет на опазване в двете зони. 

2. Характера и времетраенето на дейностите по реализация и последващата 
експлоатация на обекта, предмет на инвестиционното предложение, не предполага 
дълготрайно и значително безпокойство следствие шум и усилено антропогенно 
натоварване на видовете, включително и птици, предмет на опазване в защитените 
зони, което да доведе до промени във видовия състав, числеността, структурата и 
плътността на популациите им. 
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3. Инвестиционното предложение не предполага вероятност за създаване на 
трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете и за фрагментация на 
биокоридори от значение за видовете, предмет на опазване в двете защитени зони. 

4. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии 
и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие 
върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - 
Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“. 

5. Не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект 
върху природните местообитания и местообитанията и популациите на видовете, 
включително и птиците, предмет на опазване в двете защитени зони. 

ІV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. РЗИ, гр. Благоевград счита, от здравно - хигиенна точка няма основание да 
се предполага здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение, 
съгласно становище на с изх. №9032/07.09.2016 г. 

2. Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в 
района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при 
спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, постановени в настоящото 
решение. 

3. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на 
разглежданите имоти. 

4. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква 
отпадъците образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта да 
окажат значително въздействие върху състоянието на околната среда. 

5. По време на строителството се очаква краткотрайно отделяне на емисии на 
вредни вещества в резултат на работата на строителната техника, което няма да доведе 
до влошаване качеството на атмосферния въздух. Предвидени са мерки, които да 
ограничат разпространението на правовите емисии в периода на строителството. По 
време на експлоатацията не се очакват емисии в атмосферния въздух. 

6. По време на строителството очакваното шумово въздействие ще бъде 
кратковременно, само в светлата част на денонощието, докато приключи изграждането 
на обекта. По време на експлоатацията няма да има шумово натоварване, предвид 
характера на инвестиционното предложение. 

7. Реализацията на намерението не е свързана с негативна промяна на 
ландшафта. 

8. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не 
предполага трансгранично въздействие.  
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

1. Кметовете на община Петрич и кметство с. Рупите са уведомени с техни вх. 
№92-00-1733/16.05.2016 г. и вх. №113/16.05.2016 г. с приложения уведомления от 
възложителя, а засегнатото население е уведомено чрез поставяне на обяви на 
информационните табла в сградите на Общината и кметството на 16.05.2016 г., както и 
на интернет страницата на Общината. Съгласно писма с изх. №92-00-1733/20.06.2016 
г.на Община Петрич и изх. №16/01.08.2016 г. на кметство с. Рупите в деловодствата на 
Общинска администрация Петрич и кметство с. Рупите няма постъпили възражения по 
така заявеното инвестиционното предложете.  

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС съгласно констативен 
протокол от 02.08.2016 г. в присъствието на двама свидетели възложителя е поставил 
съобщения за разработената информация Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС на 
информационните табла в сградите на Общинска администрация и кметство с. Рупите. 
Съгласно писмо с вх. № 2761(5)/25.08.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за периода от 
03.08.2016 г. до 17.08.2016 г., в който е осигурен обществен достъп на информацията по 
Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС не са постъпвали становища, предложения и 
възражения във връзка с реализация на инвестиционното предложение. Информацията 
по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС е предоставена в Общината и кметството с 
техни вх. №92-00-2817/02.08.2016 г. и вх. № 161/02.08.2016 г.  

2.1. Съгласно писмо с изх. №92-00-2817(1)/22.08.2016 г. на община Петрич 
внесената от възложителя информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС е 
била поставена на интернет страницата на община Петрич за изразяване на становища 
от заинтересованите лица за период от 05.08.2016 г. до 19.08.2016 г. Съгласно същото 
писмо в резултат от осигурения 14 - дневен обществен достъп до информацията по 
Приложение № 2 в общинска администрация няма постъпили становища, възражения, 
мнения и др. от заинтересовани лица и организации. 

2.2. Съгласно писмо с изх. №164/25.08.2016 г. на кметство с. Рупите за 
внесената от възложителя информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС на 
03.08.2016 г. е било поставено съобщение на информационното табло в сградата на 
кметството за изразяване на становища от заинтересованите лица за период от 
03.08.2016 г. до 24.08.2016 г. Съгласно същото писмо в резултат от осигурения 14 - 
дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 в кметството няма 
постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и 
организации. 

Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или 
депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на 
инвестиционното предложение. 
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ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. При изграждане на водопровода е необходимо използването на безопасни за 
здравето на хората реагенти и материали за контакт с питейна вода, сертифицирани от 
акредитирани органи по сертификация и/или одобрени от Министерство на 
здравеопазването. 

2. Да се спазват разпоредбите на чл. 10 на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за 
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатацията на 
санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно 
- битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, по отношение на дейностите в 
проектни пояси II и III на СОЗ около находище на минерална вода  „Рупите - м. 
Кожух“, с. Рупите, община Петрич. 

3. За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо провеждане 
на процедура по издаване на разрешително за водовземане по реда на чл. 52, ал. 3 от 
Закона за водите. 

4. При проектиране и изграждане на изгребната яма и резервоара за 
пречистени води следва да се спазят съществуващите нормативни изисквания. Същите 
следва да бъдат водоплътни, без преливник, с цел недопускане и ограничаване на 
непрякото отвеждане на замърсители на подземните води.  

5. В БД „ЗБР“ и РИОСВ - Благоевград да бъде представен договор за 
изгребване и отвеждане на отпадъчните води от изгребната яма с ВиК оператор или 
друг производствен/стопански обект с изградена и въведена в редовна експлоатация 
пречиствателна станция, която може да осигури необходимото пречистване, с цел 
изпълнението на чл. 127, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите (ЗВ) в триседмичен срок от 
неговото сключване. 

6. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ е необходимо на 
всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените 
за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на 
подземните водни тела от замърсяване.  

7. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ изграждането на конструкции, 
инженерно - строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или 
е възможен контакт с подземни води се извършва или възможен контакт с подземни 
води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при 
спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ. 

8. Необходимите строителни площадки за складиране на строителна техника, 
машини и съоръжения, за временно разтоварване и складиране на строителни 
материали, за временно събиране на образуваните отпадъците и други подобни, 
свързани с извършване на предвидените строителни работи, да бъдат определени, 
съответно разположени изцяло в границите на имотите, в които е предвидено да се 
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реализира инвестиционното предложение.  
9. В резултат от изграждането на обектите, предмет на инвестиционното 

предложение и при експлоатацията, да не се допуска унищожаване и/или увреждане на 
почвения пласт (хумусен слой), земния пласт след хумусния слой и на наличната 
растителна покривка както на площите, съставляващи имотите граничещи с имотите, в 
които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, така и на площи 
попадащи в границите на защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и 
BG0002098 „Рупите“. 

10. При оформянето на зелените площи и при евентуално оформяне на ограда 
от растителни видове с цел ограждане на имотите или на части от тях, в съображение 
че предвижданията на инвестиционното предложение не изясняват намерения за 
ограждане на имотите, да се предвидят и използват за озеленяване тревни смески и 
дървесно-храстова растителност от растителни видове, типични за района. Да не се 
засяват тревни смески и да не се засаждат цветя и дървесно - храстова растителност от 
инвазивни видове. 

11. Преди реализация на инвестиционното предложение да бъде проведено 
пълно археологическо проучване на горецитираните имоти, съгласно разпоредбите на 
чл. 161, ал. 1 и чл. 148, ал. 2 и ал. 5 от Закона за културното наследство. 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и 

в посочения му капацитет. 
Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи 

за гости в поземлени имоти №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, местност 
„Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“, не отменя 
задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за 
опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни 
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността 
съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното 
предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е 
било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва 
да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след 
настъпване на измененията. 

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено 
да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на 
издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното 
предложение.  
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Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е 
нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните 
административнонаказателни мерки. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 
водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването 
му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, 
чрез РИОСВ, гр. Благоевград. 
 
 
 
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ 
Директор на РИОСВ – Благоевград 
 
Дата: 30.01.2017 г.  

 

http://riosvbl.org/
mailto:blriosv@yahoo.com

	РЕШЕНИЕ № БД-05-ПР/2017 г.
	да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“,...
	4. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0...
	5. Не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания и местообитанията и популациите на видовете, включително и птиците, предмет на опазване в двете защитени зони.
	4. При проектиране и изграждане на изгребната яма и резервоара за пречистени води следва да се спазят съществуващите нормативни изисквания. Същите следва да бъдат водоплътни, без преливник, с цел недопускане и ограничаване на непрякото отвеждане на за...
	5. В БД „ЗБР“ и РИОСВ - Благоевград да бъде представен договор за изгребване и отвеждане на отпадъчните води от изгребната яма с ВиК оператор или друг производствен/стопански обект с изградена и въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция, ...
	6. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземните водни ...
	7. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ изграждането на конструкции, инженерно - строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва или възможен контакт с подземни води се извъ...
	8. Необходимите строителни площадки за складиране на строителна техника, машини и съоръжения, за временно разтоварване и складиране на строителни материали, за временно събиране на образуваните отпадъците и други подобни, свързани с извършване на пред...
	9. В резултат от изграждането на обектите, предмет на инвестиционното предложение и при експлоатацията, да не се допуска унищожаване и/или увреждане на почвения пласт (хумусен слой), земния пласт след хумусния слой и на наличната растителна покривка к...
	10. При оформянето на зелените площи и при евентуално оформяне на ограда от растителни видове с цел ограждане на имотите или на части от тях, в съображение че предвижданията на инвестиционното предложение не изясняват намерения за ограждане на имотите...
	11. Преди реализация на инвестиционното предложение да бъде проведено пълно археологическо проучване на горецитираните имоти, съгласно разпоредбите на чл. 161, ал. 1 и чл. 148, ал. 2 и ал. 5 от Закона за културното наследство.

