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До  

Министъра на околната среда и водите 

edno_gishe@moew.government.bg 

 

СИГНАЛ  

 

Изх. No 1473/30.10.2020 

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: 

 

Строителство на къщи за гости и ресторант в 

местността Рупите, защитена зона Рупите 

Струмешница 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ извърши собствена документална 

проверка за започнало строителство на къщи за гости и ресторант в местността Рупите. 

Беше установено, че става дума за 3 броя ИП включващи строителство върху съседни 

имоти и съгласувани с Решение БД-05-ПР/2017, решение БД-35-ПР/2018 и Писмо Изх. 

№653(1)/20.02.2019 г. (съобщение №115/2019 ), като навсякъде РИОСВ – Благоевград е 

постановил да не се извършва ОВОС на ИП. Възложител и на трите е "СИ 5 ТРЕЙД" 

ЕООД 

 

Настояваме на основание чл. 122, ал. 1 на ЗБР МОСВ да спре изпълнението на 

решение БД-05-ПР/2017, решение БД-35-ПР/2018 и Писмо Изх. №653(1)/20.02.2019 г. 

(съобщение №115/2019 ), както и осъществявните на място строителни дейности. 

Мотивите са ни следните: 
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1. ИП попадат в местообитания на 23 вида предмет на опазване в ЗЗ Рупите – 

Струмешница BG0001023 (съгласно 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite/?code=BG0001023&layerId=4) 

Elaphe situla, Elaphe quatorlinenata, Testudo graeca, Тestudo hermanni, Emys orbicularis, 

Mauremys capsica, 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 

 

2. ИП изменят и увреждат характера на тези местообитания, като трайно ги превръщат 

в застроени територии 

 

3. По отношение на Решение. БД-05-ПР/2017: 

• В констативната част на стр. 3 и 4 (последен и първи параграф) е постановило, 

че ИП: „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”. 

• В глава „Мотиви” точка III.1. решението е мотивирано, както следва: 

„Инвестиционното предложение не предполага вероятност да бъдат пряко 

унищожени и/или увредени, ... природни местообитания и местообитания на 

видове ... 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.”   

• В точки 8, 9 и 10 на глава „ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ” в БД-

05-ПР/2017 са предвидени мерки за намаляване на въздействието върху 

защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“. 

 

4. По отношение на Решение БД-35-ПР/2018  

• Решението е постановило да не се извършва оценка на въздействието върху 

околната среда за ИП за изграждане на къщи за гости в местност „Рупите“. 

• В  констативната част на стр. 3 (първи параграф) то е постановило, че ИП: 

„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”. 

• в глава „Мотиви” точка II.3. то е мотивирано , както следва: „предвид .. 

степента на отрицателни въздейсвия, изразяващи се в пряко унищожаване и/или 

увреждане  ... наместообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона 

BG0001023 „Рупите - Струмешница“  е незначителна, тъй като не се засяга 
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значителен процент от общата оптимална площ за видовете Шипобедрена 

костенурка (Testudo graeca) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), в 

чийто местообитания попада инвестиционното предложение, и не се засягат 

фунционални и структуроопределящи фактори и елементи на местообитанията 

и екосистеми ползвани от другите видове предмет на опазване в зоната.”   

• в точка 8 на глава „ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ” е предвидена 

мярка за намаляване на въздействието върху защитени зони BG0001023 „Рупите 

- Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“. 

 

5. По отношение на Писмо Изх. №653(1)/20.02.2019 г. (съобщение №115/2019 ) 

• Решението е постановило, че не е необходимо провеждане на процедура по 

оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС среда за ИП 

(последен параграф от решението). 

• Решението е мотивирано, както следва: „не се очаква пряко или косвено 

унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, .... предмет на 

опазване в гореописаните защитени зони, .... при реализацията им няма 

вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони”. 

 

6. Видно от тези обстоятелства решение БД-05-ПР/2017, решение БД-35-ПР/2018 и 

Писмо Изх. №653(1)/20.02.2019 г. (съобщение №115/2019 ) са постановени при 

констатиране на явно неверни обстоятелства за липсата на засегнати местообитания на 

видове предмет на опазване в ЗЗ BG0001023 „Рупите - Струмешница“. 

 

7. Видно от тези обстоятелства решение БД-05-ПР/2017 и решение БД-35-ПР/2018 са 

постановени при констатиране на вероятни значителни отрицателни въздействия върху 

ЗЗ BG0001023 „Рупите - Струмешница“, като са предвидени мерки за тяхното 

намаляване. Следвателно решение решение БД-05-ПР/2017 и решение БД-35-ПР/2018 

шиканират изискванията на чл. 6.3 на Директива 92/43 и на чл. 31 на ЗБР, като в 

констативната част и мотивите отричат наличието на риск от значителни отрицаелни 

въздействия, а в частта мерки предвижда такива мерки за тяхното намаляване (виж 

релевантните решения на Съда на европейските общности).  

 

8. ИП са предвидени на съседни терени, имат сходен характер и иимат един и същ 

възложител. Решение БД-05-ПР/2017, решение БД-35-ПР/2018 и Писмо Изх. 

№653(1)/20.02.2019 г. (съобщение №115/2019 ) в мотивите си не установяват 

кумулативни въздействия от 3-те ИП. Налице е разделяне на проект на отделни части с 

цел шиканиране изискванията на чл. 6.3 на Директива 92/43 и на чл. 31 на ЗБР.  

 

9. ИП одобрени с решение БД-05-ПР/2017, решение БД-35-ПР/2018 и Писмо Изх. 

№653(1)/20.02.2019 г. (съобщение №115/2019 ) “ има вероятност да увредят целите на 
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ЗЗ BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и не са преминали задължителната оценка по 

изискванията и реда на чл. 6.3 на Директива 92/43 и на чл. 31 на ЗБР. 

 

Сигнала се изпраща по електронен път. 

 

Дата:  

30.10.2020 г. 

С уважение,  

Андрей Ковачев 

Член на Управителния съвет (УС) на 

СДП БАЛКАНИ 


