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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 11456/02.17.2020 

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 по оценка за съвместимост на ОУП на 

община Петрич 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В публичния регистър по ЕО на МОСВ () е посочено извършване на ЕО на ОУП 
1на Община Петрич на етап на консултации, а в предоставената информация е на етап 

определяне на обхват на доклада и обхват на процедурите за консултаци. В тази връзка 

и на основа на публикувната информация отправям следните искания:  

 

1. Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, представлявано от члена на УС 

Андрей Ковачев (лице с индивидуална представителна власт) да бъде считано за 

 
1 http://registers.moew.government.bg/eo/lot/6637 

mailto:oa_petrich@mbox.contact.bg
mailto:blriosv@yahoo.com
mailto:edno_gishe@moew.government.bg
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заинтересована страна и да бъде консултирано относно съдържанието на доклада по 

ЕО и да бъде считано за такова лице на всички етапи от процецурата.  

 

Сдружението е заявило публично своят интерес към устройството на местност 

Рупите, ПЗЗ „Рупите-Струмешница” BG0001023 още на 20 ноември 2019 година с 

публични медийни изяви и изявления по повод управлението на ПЗЗ „Рупите-

Струмешница” BG0001023, местност Рупите.  

 

СДП БАЛКАНИ е вносител и респондент на информацията за обявяване на ПЗЗ 

„Рупите-Струмешница” BG0001023 2 и заинтересовано лице към управлението на ПЗЗ 

„Рупите-Струмешница” BG0001023 във връзка с процедурата по чл. 8, ал. 1, т. 2 на ЗБР 

и съответно на предвижданияъа на ОУП Петрич в защитената зона. 

 

Настояваме за извършване на обществено обсъждане на доклада по ЕО във 

връзка с заявените намерения община Петрич да изгради път в местност Рупите, срещу 

което възразяваме. Електронните и пощенските адреси за кореспонденция за посочени 

по горе. 

 

2. Отправяме искане ОУП на община „Петрич” да не допуска допълнително 

сградно или инфраструктурно застрояване в местността „Рупите” поради свързани с 

това значителни кумулативни отрицателни въздействия и увреждане на предмета и 

целите на ПЗЗ „Рупите – Струмешница”. Конкретно при допускане на такова развитие 

ще бъдат увредени общите цели на ПЗЗ „Рупите – Струмешница” произтичащи от чл. 5 

и § 1., т.1 и т.2 на ЗБР. Увредените видове и местообитания биха били 3:  

• 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. 

 

3. Докладът по ОС да бъде изготвен след одобряване на приоритетни цели и 

мерки за опазване на ПЗЗ „Рупите-Струмешница” BG0001023 на основания параграфи 

 
2 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001023&siteType=H

abitatDirective 
3 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001023&siteType=H

abitatDirective 
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4.4, 6.1, 6.3 на Директива 92/43 и по реда на чл. 11 и 12 на ЗБР, във връзка с решенията 

на Съда на ЕС (Sweetman C-258/11). 

 

4. При определяне на приоритетните цели в заповедта по чл. 11 и 12 на ЗБР да 

се вземат в предвид изискванията по параграф 4.1 и приложение III на Директива 

92/43, във връзка с критериите за оценка на пълнотата на мрежата създадени от ЕК 4 по 

реда на чл. 20 и 21 на Дир 92/43 и най-актуалната и адекватна научна информация : 

• Приоритетност на ПЗЗ за опазване на вида Mauremys caspica – ПЗЗ е най-

важната зона в страната за опазване на вида – оценка А за популация в 

стандартния формуляр 5. Eлементи на зоната, които следва да се опазят 

срещу влошаване (унищожаване, фрагментиране, увреждане на 

биотичните и абиотични характеристики) – основен хабитат във водни 

екосистеми (канали, блата), размножителен хабитат – сухоземни 

територии в обхвата на водните екосистеми до реките с буфер 200 към 

сушата6 (в местност Рупите тези хабитати се оформят в и около каналите 

в района на бившето, старо течение на река Струма.  

• Приоритетност на ПЗЗ за опазване на видовете Elaphe situla и Elaphe 

quatorlinenata – ПЗЗ е втора по значимост зона в страната за опазване на 

2-та вида – оценка съответно А и  B за популация в стандартния 

формуляр 7. Eлементи на зоната, които следва да се опазят срещу 

влошаване (унищожаване, фрагментиране, увреждане на биотичните и 

абиотични характеристики) – всички специфични местообитания на 2-та 

вида в рамките на жизнения им цикъл посочени в националното 

ръководство за определяне на БПС8. В района на Рупите се (низината 

между каналите и склоновете на хълма „Кожух” се формира 

 
4 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/hab_97_2_criter_en.pdf 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/further_adapted_criteria.pdf 
5 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG000

1023_PS_16.pdf 
6 Стр.461- 468, параметри 2.1-2.4, в: „Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., 

Димова, Д., Цветков, П. (ред.) 2009. Ръководство за оценка на благоприятно 

природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 

2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие. София” 
7 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG000

1023_PS_16.pdf 
8 Стр.469- 473, параметри 2.1-2.7, в: „Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., 

Димова, Д., Цветков, П. (ред.) 2009. Ръководство за оценка на благоприятно 

природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 

2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие. София” 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/hab_97_2_criter_en.pdf
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/further_adapted_criteria.pdf
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специфичното местообитание „Нефрагментиран екотон склон/източник 

на вода” посочено, като параметър 2.6 в ръководството. 

• Приоритетност на ПЗЗ за опазване на вида Eriogaster catax  – ПЗЗ е с 

оценка B за популация в стандартния формуляр 9. Eлементи на зоната, 

които следва да се опазят срещу влошаване (унищожаване, 

фрагментиране, увреждане на биотичните и абиотични характеристики) 

– тревните, храстовите и горски местообитания на вида параметри 3.1-3.3 

и 4.1-4.7 в националното ръководство за определяне на БПС10.  

• Приоритетност на ПЗЗ за опазване и въстановяване на хабитат 92А0  – 

хабитата е изключен от стандартния формуляр поради некомпетентност 

нна отговорните експерти в МОСВ 11. Заличаването му от стандартния 

формуляр е нарушение на чл. 4 на Директива 92/43. Местообитанието се 

опазва в защитена местност Рупите 
12. СДП БАЛКАНИ е вносител и 

респондент на ПЗЗ и в стандартният формулят преминал през оценка по 

чл. 4.1 на Директива 92/43 е оценен с оценка А.  

 

Писмото се изпраща по електронен път. 

 

Дата: 17.02.2020 г. 

С уважение,  

Андрей Ковачев 

Член на Управителния съвет (УС) на 

СДП БАЛКАНИ 

 
9 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG000

1023_PS_16.pdf 
10 Стр.534- 539 в: „Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., 

Цветков, П. (ред.) 2009. Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно 

състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. 

Изд. Българска фондация Биоразнообразие. София” 
11 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG000

1023_PS_16.pdf 
12 http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=56 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=56

