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Информация за инвестиционни предложения,
планове и програми
Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС

Петък, 03 Юли 2020 13:35

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Инвестиционно предложение: „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен
достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение,
като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл.
10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените
зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС):

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда осигуряване на
връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и
прилежащи некрополи.
От транспортния достъп ще бъдат засегнати имоти с идентификатори 49312.17.24 (местен път),
49312.17.18 (полски път), 49312.17.23 и 49312.17.66 (пасище) по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Рупите, община Петрич. Предвиденото трасе ще осъществява връзка между общински
път, попадащ в границите на имоти с идентификатори 49312.15.85, 49312.17.14, 49312.17.16,
49312.17.18 и общински път в част от имот с идентификатор 49312.17.24. Ще бъде изграден нов път и
реконструирани съществуващите местен и полски път.
Дължината на линейното трасе ще бъде 1150 м. В габарита на пътното платно са предвидени две
платна по 3. 00 м, банкет и при възможност в определени участъци да се направи зелена ивица и
велоалея от км.+ 0.250 до километър + 0.796.
Целта на инвестиционното предложение е да се благоустрои подхода от минералните бани в
местността Рупите до археологичните разкопки на древен град Хераклея Синтика, чрез полагане на
трайна пътна настилка.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „д“ на Приложение № 2
към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на
въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на
РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на
предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и
план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
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Съгласно становище с изх. № П-01-138(1)/29.06.2020 г. на директора на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване)
инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на
управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения
на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в
становището.

IІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от
2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното
предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на
защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка относно местоположението на инвестиционното предложение 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 следното:
• инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ;
• инвестиционното предложение попада в границите на следните защитени зони като част от
Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното 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. 107/2007 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 към момента проверка за допустимост на основание 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и
ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима
спрямо режимите на защитена BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, определени с
гореописаната заповед за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще
се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното
инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони на
етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, с която
следва да съдържа:
- подробна информация за предвидените дейности в процеса на строителство на пътя и съоръженията
за обхвата на същите и за предвидени машини и оборудване за извършването им, в т. ч: временни
работи;
- почистване на строителната площадка;
- земни работи (отстраняване на хумус, временни пътища за периода на строителството, оформяне на
земното легло на пътната настилка);
- изкопи, насипи, банкети, подосновни и основни пластове и материали за изграждането им;
- отводняване;
- бетонови, кофражни, армировъчни работи, асфалтиране и други предвидени дейности.

Копие от писмото е изпратено до директора на БДЗБР.


