
 

 

 

 

 

Сдружение за дива природа - БАЛКАНИ 
Регистрирано с дело 5150/1992 в СГС. 

Адрес на седалището: бул.Драган Цанков No 8, 1164 София 
Ел.поща: office@balkani.org 

Дан. No1227043209, Булстат 831467860 
 

 

До: Министъра на околната среда и водите 

edno_gishe@moew.government.bg 

 

Сигнал за въстановяване на увредени 

местообитания по реда на ЗПОЕЩ 

 

 

Изх. No 1475/04.11.2020 

 

От: 

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Адрес на 

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

Булстат 831467860;  

 

Ел адрес за кореспонденция по преписката : 

balkani@office.org и kovatchev6@gmail.com 

представлявано от Андрей Ковачев – Член на 

Управителния съвет (УС); 

 

 

Във връзка с: 

 

Наш входящ номер 1473/30.10.2020 и Ваш входящ 

номер Вх.№ 48-00-7775/02.11.2020 г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ! 

 

Изпращаме искане за прилагане на ЗПОЕЩ във връзка с изпратен от нас сигнал за 

строителство в местността на Рупите. Като доказателствен материал копираме в 

приложение към сигнала снимки изпратени от местни жители направени на 31.10.2020 

г. в които е видно, че при скорошни строителни дейности пряко са увредени водни и 

крайбрежни местообитания на видовете Emys orbicularis и Mauremys rivulata - и двата 

вида са предмет на опазване в ЗЗ Рупите – Струмешница BG0001023.  

 

Основание за искането ни е факта, че увреждането е налице в имоти и съседни на 

тях имоти (канал и бреговете) включени в посочените в писмо 1473/30.10.2020 ИП. 

Основание за нашият сигнал също така е факта, че при процедурите по чл. 31 на ЗБР 

възложителя на ИП не е посочил възникването на такова отрицателно въздействие и 

такова не присъства никъде в проектната документация, не е съгласувано от РИОСВ-
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Благоевград и следователно правната отговорност за извършеното нарушение е на 

възложителя/собственика. 

 

Дата: 04.11.2020 г. 

 

 

 

 

С уважение, 

 
 Андрей Ковачев 

Член на Управителния съвет (УС) 
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Приложение 
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