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Увод 
Общият устройствен план (ОУП) на Община Божурище се разработва в съответствие със 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) (обн. ДВ бр.1/2001 г.) и по-точно с § 123 (1) от 
преходните и заключителните разпоредби към ЗИДЗУТ от края на 2012 г., който задължава 
кметовете на общините, които нямат действащ общ устройствен план в 6 месечен срок от 
влизането в сила на тези разпоредби, да внесат предложение в Общински съвет за 
изработването му по силата на чл. 124 ал. 1 на ЗУТ, придружено от задание по чл. 125.  
 
Съгласно писмо на РИОСВ-София (изх.№5086-4416/19.07.2018) ОУП на община Божурище 
попада в обхвата на разпоредбите на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 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, ДВ бр.73/2007 г. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка на 
съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се 
извършва чрез процедурата по екологична оценка (ЕО). Преценката на компетентният орган 
е, че същият е допустим за осъществяване, ако предвижданията му не противоречат на 
режимите, определени със заповедта за обявяване на защитена зона BG0002101 „Мещица”. 
 
Преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие, извършена от РИОСВ-София на 
основание чл.36, ал.3 от Наредбата за ОС е, че проектът на ОУП, респективно 
предвижданията му има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитената зона. В тази връзка е разпоредено и изготвянето на Доклад за оценка степента на 
въздействие на ОУП върху предмета и целите на опазване в защитена зона „Мещица“. 

 
Докладът за ОС е разработен на основание чл. 31 – 34 на Закона за биологичното 
разнообразие, чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и в обхвата на изискванията по чл. 23, ал. 2 на Наредба 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 и в 
съответствие с чл. 9, ал. 1. Разработката е в съответствие с чл. 6, ал. 3 и ал. 4 на Директива 
92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
 
Проучени и отразени са всички изисквания на компетентното ведомство, изложени в 
съгласувателната кореспонденция.  
 
Общият устройствен план на община Божурище е разработен в изпълнение на Договор № 
ДЗ-781/20.02.2018 г., с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на Община 
Божурище“, сключен между ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“ и Община Божурище. 
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1. Анотация на Общия устройствен план 
Местоположение  
Община Божурище се намира в Западна България и е една от съставните общини на 
Софийска област. Общината заема площ от 142 884км2, което я прави 17-та по големина сред 
всичките 22 общини в областта. Община Божурище съставлява 2,02% от територията на 
Софийска област и 0,128% от общата територия на Република България. 
 
В обхвата на общината са включени 10 населени места – гр. Божурище и 9 села (Гурмазово, 
Делян, Златуша, Мала Раковица, Пожарево, Пролеша, Росоман, Хераково, Храбърско). На 
територията на общината функционират 6 кметства. 
 
През територията на общината преминава европейският транспортен коридор ОЕТК № 10 
(Калотина-София), в близост е ОЕТК №4 и ОЕТК №8, което определя транспортно-
географското положение на Божурище като благоприятно. Железопътната инфраструктура е 
от жп линията София-Банкя и София-Перник. Сравнително доброто състояние на 
транспортната инфраструктура е предпоставка за взаимовръзките на общината със съседните 
общини и столичния град. 

 
Релеф и геоложки строеж  
В геоморфоложко отношение територията на общината заема западната част на Софийското 
поле. Теренът има преобладаващ хълмисто-равнинен характер, като средната надморска 
височина е около 625-645 метра. 
 
На територията на общината се намира част от Софийския въглищен басейн - находището на 
лигнитни въглища в землището на село Храбърско — Храбърски въглищен участък, който не 
се експлоатира. На територията на община съществува и друга мина - в с. Пожарево, чиято 
експлоатация е прекратена през 80-те години. По неофициални данни има залежи на злато в 
землищата между с. Пожарево и с. Росоман, но не са извършвани проучвания и сондиране за 
доказване на твърденията. 
 
Климат 
В климатично отношение земите на общината се отнасят към високите полета на Западна 
Средна България и към припланинския климатичен район на Западна Средна България. 
Зимата е студена, а лятото - сравнително хладно. Характерни за климатичните условия са 
късните пролетни и ранните есенни мразове, които са резултат от котловинния характер на 
територията. Характерно за по- високата част от района е сравнително голямата му 
надморска височина, както и значителното разнообразие на терена, който е с различно 
изложение, с преобладаващо присъствие на наклонени форми, което разнообразява 
температурните и валежни условия. При северозападни нахлувания, районът почти не попада 
под орографското въздействие на Стара планина. В това отношение той има характерните 
белези на умерено- континентален климат. Годишният ход на валежите има подчертано 
континентален характер. 
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Води 
Съгласно хидрогеоложкото райониране на България, територията на община Божурище 
попада в Софийския район, южно от Василовската дигитация, която е в Западнобалканския 
район на Междинната област. Община Божурище е главното поречие на р. Искър, в долината 
на река Блато (ляв приток на р. Искър). През територията на общината протичат реките 
Беличка и Гурмазовска. В община Божурище не са разположени естествени езера. Съгласно 
хидроложкото райониране повърхностните води са с дъждовно-снежно подхранване и 
неустойчиво фазово разпределение на оттока под влияние на европейско-континенталните 
климатични условия. 

 
Почви  
На общинска територия са формирани два основни типа зонални почви: чернозем-смолници, 
заемащи равнинните части на терена и канелени горски почви в периферните по-високи 
части. Алувиално-ливадните почви са разпространени по долините на реките. 
 
Растителност и животински свят  
Според геоботаническото райониране на страната /Бондев и др, 1982,/ община Божурище 
попада в Иларийската провинция, окръг Софийски. 
 
В миналото територията е била заета от мезофитни горски екосистеми с доминиране на 
дръжкоцветен дъб, полски ясен /Fraxinus oxicapra/, полски бряст /Ulmus minor/, летен дъб 
/Quercus robur/ и др. дървестни видове., а понастоящем земите са селскостопански с 
естествена мезофитна тревна растителност. 
 
Съвременната растителност в селскостопанските земи включва агрофитоценози и 
производни вторични съобщества, формирани в процеса на протичащите вторични сукцесии. 
Покрай обработваемите земи е формирана вторична растителност, в която доминират 
ливадната власатка /Festuca prateusis/, пасещна глушица /Lolium pereune/, бяла полевица 
/Agrostis stolonifera/, ливадна ливадина /Poa prateusis/ и др.  
 
На изоставени обработваеми земи са формирани рудерални ефемерни групировки, в които 
доминират едногодишни растения. В отделни микрогрупировки се срещат полска детелина 
/Trifolium campestre/, обикновенна паламида /Cirsium arvenze/, ветрогон /Eringium campestre/, 
обикновена метличина /Centaurea cyanus/ и др. 
 
Плевелните съобщества в агрофитоценозите се отнасят към асоциациите : Chondrila juncea-
Sorghum helapensis; Echinohloa crus - gali-Galinso parviflora; Salvia vetica-lata-Rumex 
acetosella. 
 
Тревната растителност е представена предимно от съобщества на: ливадина (Poa pratensis) и 
див ечемик (Hordeum hystrix). Участват и видовете равнец (Achilea millefolium), обикновен 
пчелинок (Marrubium vulgare), аспрут (Carthamus), жълтеникав онопордиум (Onopordium 
acant), синя жлъчка (Cichorium intibus), кълбестосъцветен лапад (Rumex conglomerates), 
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Lolium perenne, Arrhenateum avenaceum, Taraxacum officinale, Artemisia vulgaris, Cardaria 
draba и др.  

 
За района на Божурище са характерни следните видове от гръбначната фауна: 

- земноводни /Amphibia/ - зелена крастава жаба /Bufo viridis Laur./, обикновена водна 
жаба /Rana ridibunda Palas/; 

- влечуги /Reptilia/ - зелен гущер /Lacerta viridis Laur./, обикновена водна змия /Natrix 
natrix/; 

- птици /Aves/ - За територията на общината по литературни данни са посочени 132 вида 
птици от 14  разреда - 18.84% постоянни, 30.30% прелетни, 31.82% преминаващи и 18.14% 
зимуващи. Общината отстои малко в страни от магистрален път на прелетните птици Via 
Aristotelis, преминаващ по течението на р. Искър. Това е прелетния път на водоплаващите и 
блатни птици. 
 
Масови синантропни видове са домашното врабче (Passer domesticus), полското врабче 
(P.montanus), домашният гълъб (Columba livia), гугутката (Streptopelia decaocto), селска 
лястовица (Hirundo rustica), градска лястовица (Delihon urbica), сива врана (Corvus cornix), 
кос (Turdus merula), сврака (Pica pica) др. Над обработваемите площи и открити терени могат 
да се видят малък ястреб (Acipiter nisus), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), бял щъркел 
(Ciconia ciconia), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и др.; 

- бозайници /Mammalia/ - домашна мишка /Mus musculus/, сив плъх /Rattus norvegicus/. 
Срещат се и безстопанствени кучета и котки. 

- ихтиофауна - Според Карапеткова и Живков (2000) в състава на ихтиофауната могат 
да се срещнат: малък речен кефал, скобар (бойник), обикновена кротушка, виюн (змиорче), 
обикновен щипок, речен костур. 
 
Защитени зони и защитени територии  
На територията на община Божурище в землищата на селата Делян и Златуша попада част от 
Защитената зона за опазване на дивите птици BG 0002101 „Мещица”, обявена със Заповед № 
РД-809 от 6 ноември 2008 г. (обн. ДВ, бр. 108/2008 г.) на Министъра на околната среда и 
водите.  
 
Защитената зона „Мещица” е разположена на територията на две области, като основната 
част се намира на територията на област Перник, а само 1,8 % от площта на зоната в 
североизточната част е в Софийска област. На територията на селата Делян и Златуша, 
община Божурище, Софийска област обхваща 63,2 ха. (вж. фиг.№1) 
 
В община Божурище няма защитени територии по Закона за защитените територии 
/резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк 
и защитена местност/. 
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Фиг.№1 Местоположение на BG0002101 „Мещица” 

 

На територията на община Божурище се намират 2 вековни дървета, обявени по Закона за 
биологичното разнообразие (вж. следващата фигура): 
Таблица 1. Вековни дървета в община Божурище 
 
Дървесен 
вид 

Вид на 
документа 

Номер на 
документа 

Дата Населено 
място 

Възраст, 
години 

Височина, 
м 

Диаметър, 
м 

Обикновен 
/летен/ дъб 

Заповед 693 04.08.1993 град 
Божурище 

125 24 3,8 

Обикновен 
/летен/ дъб 

Заповед 693 04.08.1993 град  
Божурище 

125 20 3,0 

Източник: ИАОС 
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Фигура №2. Защитени вековни дървета. 

 

Цел на ОУП 
Главната цел на Общия устройствен план /ОУП/ на община Божурище е да бъде създадена 
оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и да бъде изградено 
комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със 
съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически 
условия. 
 
ОУП също така има за цел да създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво 
устройствено развитие и хармонична жизнена среда на урбанизираните територии и 
териториите извън тях, обвързани с Общинския план за развитие и подходящи условия за 
обитаване и реализация на дейности за цялостно социално-икономическо развитие 
 
Цели на ОУПО Божурище: 

 Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите 
документи по Закона за регионалното развитие /ЗРР/, а именно: Националната стратегия за 
регионално развитие на Република България за периода 2012- 2022 г.; Регионален план за 
развитие на Югозападен район 2014-2020г.; Областна стратегии за развитие на област София 
2014-2020 г.; Общински план за развитие на община Божурище. Извеждане на устройствени 
проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните програми за 
прилагане на ОПР; 
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 Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за стратегическото 
планиране на пространственото развитие, а именно: Национална концепция за 
пространствено развитие за периода 2013-2025 г.; 

 Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране на  
публично-частното партньорство; 

 Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно 
наследство; 

 Развитие на основните функционални системи – “Обитаване”, “Труд”, “Обслужване”, 
“Отдих”; 

 Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите ресурсите на 
оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 
 
Задачи на ОУП 
Основните задачи, които са изпълнени с оглед постигане на целите на проекта са: 

 Определена е общата структура на територията - предмет на плана и преобладаващото 
предназначение на съставните и структурните ѝ части, местоположението и границите на 
урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените 
територии, защитените зони, зоните с местообитания, зоните по „Натура 2000", санитарно-
охранителните зони на водоизточници, археологически обекти и зони с концентрация на 
паметници на недвижимото културно наследство, нарушените територии за възстановяване, 
водните течения и площи, територии и отделни терени със специално, с друго или със 
смесено предназначение; 

 Означени са земеделските и горските територии, които ще променят 
предназначението си в неземеделски територии, и тези от тях, които ще придобият статут на 
урбанизирани територии; 

 Общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, който 
включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и 
развитие; 

 Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна и 
публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство; 

 Разположението на мрежите и съоръженията на транспортната и техническата 
инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с 
мрежите и съоръженията на териториите на съседни общини и с инфраструктурни мрежи, 
съоръжения и обекти от национално значение; 

 Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 
необходимите превантивни мерки и начин за устройство и защита; 

 Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и 
естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 
10, ал. 3 от ЗУТ; 

 Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и 
прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. 
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Също така с оглед постигане на целите на проекта се:  
 Определи нормативната основа на териториалния обхват за пространствено развитие 

на общината и нейното демографско развитие;  
 Определи функционалното предназначение на терените по структурни единици с 

техните насочващи пространствени и социални параметри; 

 Определи вътрешната структура и елементи на функционалните системи Обитаване, 
Труд и Отдих; 

 Създаде организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните 
елементи от социалния сервиз; 

 Определи структурата, трасетата и принципите за връзките между елементите на 
главната комуникационна мрежа; 

 Реши развитието, оразмеряването и провеждането на елементите на инженерните 
мрежи; 

 Организират, разграничат и оразмерят елементите от зелената система на общината; 
 Създадат условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на 

околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия; 
 Създадат условия за баланс между реализацията на ресурсния потенциал на 

територията на общината и опазването на богатото ѝ природно наследство; 
 Регламентира допустимо натоварване на естествените рекреационни ресурси; 
 Разработи програма от мероприятия и система за управление и реализация на ОУПО. 

 
Предвижданията на ОУПО Божурище, с които се определят общата структура и 
преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата 
инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото 
наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.  
 
Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство. 
 
ОУПО може да се изменя при следните условия: 

1. когато настъпят съществени промени в обществено-икономическите и 
устройствените условия, при които е бил съставен планът; 

2. при възникване на нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на 
държавата, на общините или на експлоатационните дружества; 

3. когато възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, 
осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, 
сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; 

4. при отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за 
специални нужди на отбраната и сигурността на страната; 

5. когато се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията 
на плана; 
Изменения на действащия ОУПО се допускат от Общинския съвет по предложение на кмета 
на общината или на частни физически или юридически лица, придружено от задание по чл. 
125 от ЗУТ. 
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Когато изменение на подробен устройствен план налага и изменение на действащия общ 
устройствен план на общината, първо се изменя общият устройствен план. Общинският 
съвет, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, 
може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за 
съответния план, предвидени в закона за устройство на територията, като изменението на 
подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия 
устройствен план. 
 
Предварителен проект на ОУП 
Общият устройствен план на община Божурище обхваща цялата територия на общината в 
административно–териториалните й граници, всички населени места в общината и техните 
землища, и е основа за цялостното й териториално устройство. 
 
Устройствени зони и предназначение на териториите и поземлените имоти 
С ОУПО Божурище се определят следните територии с основно предназначение съгласно 
чл.7 от ЗУТ: 

1. урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/; 
2. земеделски територии; 
3. горски територии; 
4. защитени територии; 
5. нарушени територии за възстановяване 
6. територии заети от водни обекти 
7. територии на транспорта 

 
Границите и обхватът на териториите по ал.1 се определят в съответствие с наличното 
предназначение на териториите /фактическото им ползване/ и в съответствие с 
предвиждането на общия устройствен план. 
 
Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат да бъдат 
едновременно и с предназначение защитени територии, определени със закон. 
 
С ОУП се определя най-общ режим на устройство, който се изразява с цели, мерки, 
ограничения и изисквания за опазване, използване, застрояване и развитие на териториите. 
Конкретното предназначение и регулационни граници на поземлените имоти в границите на 
новопредвидените територии за урбанизация се определят с подробен устройствен план, 
обхващащ цялата територия на зоната. 
 
Промяната на предназначението на територии и на поземлени имоти с цел застрояване се 
извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план при условията и по реда на 
Закона за устройство на територията и в съответствие на предвижданията на ОУП. 
 
С ОУПО Божурище се определят следните видове устройствени зони в урбанизираните 
територии и извън тях: 

1. Жилищни зони с преобладаващо застрояване с малка височина до 10 м /Жм/; 
2. Жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина /до 15 м/ /Жс/; 
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3. Предимно производствени зони /Пп/ ; 
4. Зони за рекреация – вилна зона /Ов/; 
5. Зони за рекреация – курорт /Ок/; 
6. Обществено-обслужващи зони /Оо/; 
7. Зони за обществено озеленяване /Оз/; 
8. Зони за обществено озеленяване с конкретно предназначение за гробищни паркове 

/Тгп/; 
9. Зони за спорт и атракции /Са/; 
10. Зони със смесени обществено – обслужващи функции, смесена многофункционална 

зона /Смф/; 
11. Устройствена зона за опазване на културно-историческо наследство /Ткин/; 
12. Терени за обекти и елементи на техническата инфраструктура /Тти/; 

 
Устройство на жилищни територии и зони 
Територията на всички населени места в община Божурище, с изключение на град 
Божурище, се определя като жилищна устройствена зона с преобладаващо малкоетажно 
застрояване с височина до 10 м /Жм/.  
 
В бруто площта на жилищните зони по ал. 1 са включени: жилищни терени /урегулирани 
жилищни имоти, терени/урегулирани имоти за обществени и обслужващи сгради, терени за 
улици и паркинги и терени/урегулирани имоти за обществени озеленени площи. 
 
Урегулирането и определянето на конкретното предназначение на поземлените имоти в 
жилищните устройствени зони става чрез подробни устройствени планове, изработени при 
спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони, санитарно-хигиенните и противопожарни 
изисквания и предвижданията на ОУП.  
 
В жилищните устройствени зони освен урегулирани поземлени имоти с жилищни функции, 
отделни поземлени имоти могат да се урегулират с подробен устройствен план за 
нежилищни обслужващи обекти, както следва: 

1. сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни 
дейности; 

2. магазини и заведения за хранене; 
3. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 
4. обществени озеленени площи; 
5. надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили. 
6. административни и делови сгради; 
7. хотелски сгради; 
8. занаятчийски работилници; 
9. сгради за безвредни производствени дейности; 
10. бензиностанции, газ-станции и автосервизи. 
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Урегулираните имоти в жилищните зони се устройват и застрояват по следните правила и 
нормативи: 
 
Устройствена 

зона 
Означение Устройствени параметри 

Максимална 
плътност на 
застрояване, 

% 

Максимална 
височина на 
застрояването в 

метри 
/етажи/ 

Максимална 
стойност на 
Кинт 

Минимална 
озеленена площ, % 

Жилищна зона с 
преобладаващо 
застрояване с малка 
височина до 10 м 

Жм 60 10м /3 ет./ 
 

1,2 40 

Жилищна зона с 
преобладаващо 
застрояване със 
средна височина 
/до 15 м/ 

Жс 70 15м /5 ет./ 
 

2,0 30 

 
Ограниченията за максимална височина на застрояването и Кинт не се прилагат за спортни, 
култови и религиозни обекти и съоръжения и обекти от системата на културата, попадащи в 
границите на жилищните зони. 
 
В урегулираните имоти за жилищни нужди освен жилищните сгради /основното застрояване/ 
са допустими и постройки на допълващото застрояване при спазване на правилата и 
нормативите по раздел седми от ЗУТ. 
 
Устройство на производствени територии и зони 
Производствените територии са предназначени за устройство и застрояване предимно със 
сгради и съоръжения за производствени и складови дейности, включително в областта на 
селското стопанство и отглеждането на животни, при спазване на санитарно – хигиенните и 
противопожарни норми.  
 
Производствените зони се устройват съгласно изискванията на чл.24, 25 и 26 от Наредба №7 
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 
предвижданията на ОУП на община Божурище. 
 
Производствените устройствени зони според допустимостта за съчетаване на дейности се 
отнасят към следните разновидности на производствена устройствена зона: 

1. Предимно производствена /Пп/, която се застрояват предимно с производствени, 
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. В зоната не се 
допускат производства с вредни отделяния, като предприятия на химическата и каучуковата 
промишленост с отпадъчни технологични продукти; варо-бетонови центрове и асфалтови 
бази; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. Допуска се изграждане на жилищни 
сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено 
хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища, професионални 
бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията. 
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2. Предимно производствена, попадаща в охранителна зона на НКЦ /Пп-А/, която се 
застрояват предимно с производствени, складови, административни, търговски и 
обслужващи сгради и съоръжения. В зоната не се допускат производства с вредни отделяния, 
като предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни технологични 
продукти; варо-бетонови центрове и асфалтови бази; всякакъв вид леярни за черни и цветни 
метали. Допуска се изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в 
предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, 
професионално-технически училища, професионални бази и сгради на научно-
експериментални бази към предприятията. Всички устройствени планове и инвестиционни 
проекти задължително се съгласуват по реда на Закона за културното наследство. 
 
Урегулираните имоти в производствените зони се устройват и застрояват по следните 
правила и нормативи: 

 

 
Устройство на територии за рекреационни дейности 
Устройствените зони за рекреационни дейности от типа „вилна зона“ и допълващите ги 
дейности се обособяват като селищни образувания и са разположени извън населените места 
/Ов/. 
 
В границите на устройствените зони за от типа „вилна зона“ се отреждат терени и се 
урегулират имоти, в които могат да се изграждат: 

1. магазини и заведения за хранене; 
2. сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности; 
3. малки хотели с до 40 легла; 
4. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

 
Устройствените зони за рекреация от типа „вилна зона“ се устройват и застрояват по 
следните правила и нормативи: 

 
Устройствена 

зона 
Означение Устройствени параметри 

Максимална 
плътност на 
застрояване, 

% 

Максимална 
височина на 
застрояването в 

метри 
/етажи/ 

Максимална 
стойност на 
Кинт 

Минимална 
озеленена площ, % 

Устройствена 
зона тип „вилна 
зона“ 

Ов 40 височина на 
вилната сграда - 
7,0 м, а до билото 
на покрива - 10 
м./2,5/ 

0,8 50 

Устройствена зона Означение Устройствени параметри 
Максимална 
плътност на 
застрояване, 
% 

Максимална 
височина на 
застрояването в 
метри 

/етажи/ 

Максимална 
стойност на 
Кинт 

Минимална 
озеленена 
площ, % 

Предимно 
производствена зона 

Пп 70 - 2,1 20 
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Устройствените зони за рекреационни дейности от типа „курорти“ и допълващите ги 
дейности се обособяват като селищни образувания извън населените места или като 
обособени зони в границите на населените места /Ок/; за терени, попадащи в границите на 
охранителна зона на НКЦ е определен режим /Ок-А/. Озеленените площи за общо ползване в 
курортите трябва да заемат не по-малко от 20 на сто от общата територия. 
 
В границите на устройствените зони от типа „курорти“ освен обектите по ал.1 се отреждат 
терени и се урегулират имоти, в които могат да се изграждат: 

1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, 
вили, санаториуми, къмпинги, бунгала и др. подобни; 

2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти; 
3. сгради за обществено-обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти 

за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и 
др. подобни; 

4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни 
басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси, 
хоби-ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др. подобни; 

5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване; 
6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи 

и площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на въжени линии, яхтени 
пристанища и др. подобни; 

7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове, 
ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни централи, 
мрежи на техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове, 
помпени станции, пречиствателни станции и др. подобни; 
 
Устройствените зони за рекреация от типа „курорти“ се устройват и застрояват по следните 
правила и нормативи:  

 
Устройство на територии за обществено обслужване 
Устройството на зоните за обществено обслужване се осъществява при спазване на 
изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. 
 
Обектите за обществено обслужване осигуряват следните видове дейности: 

1. образование; 
2. здравеопазване и социални грижи; 
3. култура; 

Устройствена зона Означение Устройствени параметри 
Максимална 
плътност на 
застрояване, 

% 

Максимална 
височина на 
застрояването 
в метри 
/етажи/ 

Максимална 
стойност на 
Кинт 

Минимална 
озеленена площ, % 

Устройствена зона тип 
„курорт“  

Ок 30 - 1,5 50 
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4. религия; 
5. административни услуги; 
6. търговия, обществено хранене и битови услуги; 
7. други обществено-обслужващи дейности. 

 
С подробни устройствени планове за населените места при спазване на санитарно-
хигиенните и противопожарните изисквания е възможно в преобладаващо жилищни 
територии да бъдат определени отделни урегулирани поземлени имоти или група от 
урегулирани поземлени имоти, които да бъдат от типа „зона за обществено обслужване“ /Оо/. 
 
С подробни устройствени планове извън населените места при спазване на санитарно-
хигиенните и противопожарните изисквания са определени отделни урегулирани поземлени 
имоти или група от урегулирани поземлени имоти, които да бъдат от типа „зона за 
обществено обслужване“, попадаща в охранителна зона на НКЦ /Оо-А/. Всички 
устройствени планове и инвестиционни проекти задължително се съгласуват по реда на 
Закона за културното наследство. 
 
С подробните устройствени планове обектите за обществено обслужване се предвиждат в: 

1. жилищните, производствените, курортните, вилните и смесените територии като 
отделни обекти в урегулирани имоти с обслужващо значение за съответната територия; 

2. самостоятелни територии за научни, учебни, здравни, търговски и други комплекси 
с обслужващо значение за целия град. 
 
Устройствените зони за обществено обслужване се устройват и застрояват по следните 
правила и нормативи: 

 
Устройствена зона Означение Устройствени параметри 

Максимална 
плътност на 
застрояване, 

% 

Максимална 
височина на 
застрояването в 

метри 
/етажи/ 

Максимална 
стойност на 
Кинт 

Минимална 
озеленена 
площ, % 

Зона за обществено 
обслужване  

Оо 60 - 2,0 30 

 
Според конкретното предназначение на урегулираните поземлени имоти за обществено 
обслужване - за детско заведение, училище, колежи и за учебно-производствени обекти с 
интернати, висше учебно заведение, болница или заведение за социални грижи, се определят 
устройствените им параметри съгласно изискванията на чл.40 – 44 от Наредба №7 за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и могат да се 
различават от определените в ал.4. 
 
Устройство на озеленени територии 
Зелената система на Община Божурище включва обществените озеленени площи, в т.ч. 
всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, 
гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници 
/Оз/; 
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При устройството на зоните за озеленяване в населените места се спазват изискванията на 
чл.32 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони. 
 
В устройствената зона „Оз” се допуска изграждането на мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура, обслужващи озеленените площи, и застрояване, необходимо 
за поддържане на зелената система; преместваеми търговски обекти по чл. 56 от ЗУТ, които 
общо може да заемат площ не повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и 
не повече от 2 на сто от територията на паркове и градини с площ до 3 ха; открити обекти за 
спортни и културни развлечения и забави /концертни естради, летни амфитеатри, 
атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения/, които общо може да заемат площ не 
повече от 10 на сто от територията на парка /градината/; детски площадки; мемориални и 
декоративни обекти. 
 
Изграждането и поставянето на тези обекти може да се разрешава само ако: 

1. са предвидени в действащия подробен устройствен план на зоната за отдих; 
2. не се нарушават екологичните, рекреационните и естетичните качества на озеленените 

площи. 
 
В обществените озеленени площи с подробен устройствен план може да се урегулират 
поземлени имоти - частна собственост, в които да се предвиди разполагане на обектите, 
описани по-горе. В тези случаи площта за озеленяване в урегулираните имоти не може да 
бъде по-малко от 40%. 
 
В границите на населените места и селищните образувания, както и извън тях се определят 
зони за обществено озеленяване с конкретно предназначение на поземлените имоти „за 
гробищен парк“ /Тгп/. Допуска се разполагане на религиозни обекти, мемориални обекти 
/надгробни паметници и плочи, гробници/ и спомагателни и обслужващи постройки, чиито 
функции са пряко свързани с предназначението на терена и чиято обща застроена площ е по-
малка или равна на 5% от площта на терена при Кинт 0,1. 
 
Устройство на територии за спорт и развлечения 
Устройствените зони и поземлени имоти за спорт и развлечения /Са/ се разполагат в 
населените места, селищните образувания и извън тях и са предназначени за изграждане на 
покрити и открити обекти и съоръжения за спортни дейности, в т.ч. обектите за 
професионален и масов спорт, с необходимата за функционирането им техническа 
инфраструктура и места за паркиране. 
 
С подробни устройствени планове за населените места е възможно в преобладаващо 
жилищни територии да бъдат определени отделни урегулирани поземлени имоти или група 
от урегулирани поземлени имоти, които да бъдат от типа „зона за спорт и развлечения“. 
 
Устройствените параметри на зоните и терените за рекреация и спорт се определят с 
предвижданията на подробен устройствен план за всеки конкретен случай според вида и 



ДОСВ  Общ устройствен план на община Божурище 
 

 19 

предназначението на обекта, като минималната озеленена площ заема 20% от площта на 
поземления имот. 
 
„Открити спортни съоръжения” са терени /площадки/ и оборудване, използвани за масови 
физически упражнения и спорт на открито: футболни, волейболни, баскетболни, хандбални, 
бейзболни, ръгби, миниголф и други игрища за колективни спортове, лекоатлетически писти, 
кортове за тенис и бадминтон, площадки и алеи за колоездене и конна езда, картинг-писти, 
гимнастически площадки, открити плувни басейни, открити пързалки за зимни кънки, 
площадки за скейтборд и ролери и други подобни, включващи и необходимите спомагателни 
постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране /санитарни възли, съблекални, 
монтажни трибуни и др./. 

 
Устройство на смесени многофункционални територии 
Смесените многофункционални зони се устройват в населените места от общината или извън 
тях, за да осигурят възможност за развитие на различни дейности, които не попадат в обхвата 
на другите устройствени зони; означени са като „Смф”. 
 
Смесените многофункционални зони са предназначени за застрояване с: 

1. административни и делови сгради; 
2. сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени 

дейности; 
3. търговски и други обслужващи сгради и комплекси; 
4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение; 
5. хотели и заведения за хранене и развлечения; 
6. сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности; 
7. бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки 

автомобили; 
8. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 
9. обществени паркинги. 

 
В смесените многофункционални зони задължително се осигуряват необходимите места за 
гариране и/или паркиране в границите на поземления имот и съгласно изискванията на чл. 
43, ал. 1 ЗУТ. Допуска се изграждането на подземни паркинги/гаражи. 
 
Конкретното предназначение и начин на застрояване на урегулираните поземлени имоти в 
границите на зоната се определя с ПУП в обхват цялата територия на устройствената зона. 
 
С подробни устройствени планове за населените места е възможно в преобладаващо 
жилищни територии да бъдат определени отделни урегулирани поземлени имоти или група 
от урегулирани поземлени имоти, които да бъдат от типа „смесена многофункционална 
зона“. 
 
Смесените многофункционални зони се устройват и застрояват по следните правила и 
нормативи: 
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Устройствена 

зона 
Означение Устройствени параметри 

Максимална 
плътност на 
застрояване, 

% 

Максимална 
височина на 
застрояването в 

метри 
/етажи/ 

Максимална 
стойност на 
Кинт 

Минимална 
озеленена площ, % 

Смесена 
многофункционална 
зона 

Смф 50 12 м /4 ет. 2,0 30 

 
За осигуряване на необходимите озеленени площи по ал. 1 озеленени площи може да се 
изграждат и върху подземното застрояване извън очертанията на сградите, както и върху тях. 
 
Устройство на територии с културно-историческо наследство 
Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно закрепени 
към земята, включително под водата, както и прилежащата им среда.  
 
Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите културни 
ценности са: археологически; исторически; архитектурно-строителни; художествени; 
урбанистични; културен ландшафт; парково и градинско изкуство; етнографски; културен 
маршрут. 
 
Съгласно Закона за културното наследство единичните и груповите недвижими културни 
ценности с техните граници /териториален обхват/ и охранителни зони формират защитени 
територии за опазване на недвижимото културно наследство. Те се определят с акта за 
деклариране или за предоставяне на статут на недвижима културна ценност.  
 
За урбанизирани територии /в регулационните граници на населените места/, съгласно чл. 70 
ал. 4 от ЗКН, когато единична културна ценност няма определен териториален обхват в акта 
за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат границите на 
имота, за охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, а 
при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното 
пространство между тях. 
 
За археологическите обекти без налични нормативни и законово определени граници, 
териториален обхват и охранителни зони, находящи се извън регулационните граници на 
населените места и идентифицирани с точкови координати съгласно АИС-АКБ с ОУП се 
определя буферна зона с радиус 30 метра /диаметър 60 метра/ до проучването на обекта и 
определянето на граници и предписания за опазване по реда на Закона за културното 
наследство. 
 
Недвижимите културни ценности, техните нормативни и законово определени териториален 
обхват и охранителни зони, както и буферни зони предвидени с ОУП план, трябва да се 
отразяват на подробните устройствени планове и последващи разработки. 
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Не се допуска промяна на предназначението на поземлени имоти, в чиито граници има НКЦ, 
освен ако промяната не е свързана с автентична функция за обекта или не е необходима за 
пълноценното съхраняване, консервация, реставрация и социализация. 
 
Устройствените планове за защитени територии за опазване на културното наследство и 
специфичните правила и нормативи към тях, заданията за тяхното изготвяне и скиците с 
предложения за изменения по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, преди одобряването им се съгласуват по 
реда на чл. 84 от ЗКН. 
 
Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на 
културното наследство се одобряват и строежите се въвеждат в експлоатация по реда на 
Закона за устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84 от ЗКН. 
 
Археологическите обекти на територията на общината се опазват и устройват съобразно 
следните режимни изисквания за териториите им, определени със специални проучвания: 

1. за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими 
благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които 
биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването на земята като 
пасище; 

2. за територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими изкопни 
работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока 
коренова система, като се допуска плитка обработка на почвата /оран/ до 0,25 м. 
 
Устройство извън границите на населените места в земеделски, горски, защитени и 
нарушени територии 
В землищата извън границите на населените места и селищните образувания устройството и 
застрояването на отделни поземлени имоти или групи от имоти се определя с 
предвижданията на ОУП на община Божурище. Промяна на предназначението и застрояване 
в тези поземлени имоти се допуска след одобряване на подробен устройствен план при 
спазване на изискванията на приложимата действаща нормативна уредба и предвижданията 
на ОУП. 
 
С ОУП в землищата извън границите на населените места и селищните образувания се 
определят:  

1. територии за природна защита; 
2. други територии с особена териториално-устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и § 5, т. 

4 от ЗУТ - защитените територии за природозащита по Закона за защитените територии, за 
културно-историческа защита по Закона за културното наследство, други територии със 
специфична характеристика, чийто режим на устройство и контрол се уреждат в отделни 
закони /високопланинските и крайграничните територии, морското крайбрежие, територията 
на столицата и други/, свлачищниte територии, санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води - публична държавна собственост съгласно Закона за 
водите; 
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3. територии с превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 и § 5, т. 5 ЗУТ - 
територии, които притежават висока природно-ландшафтна, екологическа и културна 
стойност, но не са обявени за защитени със специален закон; 

4. територии за земеделие, в т.ч. и такива, чието предназначение не може да се променя; 
5. територии за горскостопанска дейност, в т.ч. и такива, чието предназначение не може 

да се променя; 
6. територии под вода; 
7. територии за рекултивация и възстановяване - рудници, кариери и други земи с 

нарушен почвен профил сгуроотвали, хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци; 
8. резервни територии за развитие на урбанизирани територии; 
9. територии за изграждане на обекти и съоръжения с различно предназначение. 

 
В определените с ОУП територии с устройствен режим в землищата извън границите на 
населените места е възможно да се изграждат: 

1. селскостопански обекти; 
2. горскостопански обекти; 
3. промишлени и складови обекти; 
4. транспортни обекти и съоръжения; 
5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура; 
6. рекреационни и туристически обекти; 
7. спортни обекти и съоръжения; 
8. търговски и обслужващи обекти; 
9. здравни обекти; 
10. обекти със специално предназначение; 
11. историко-мемориални обекти. 
12. обекти за постоянно обитаване, свързани пряко с конкретното предназначение на 

поземления имот или и в застроени фермерски дворове 
 
В земеделски територии за изграждането на горните обекти е необходима промяна на 
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване 
на земеделските земи на основание предвижданията на ОУП и след одобряване на ПУП.  
 
С ОУП се установява режим на превантивна защита, с който се запазва фактическото им 
ползване, без да се влошават техните качества, за следните земеделски територии: 

1. земеделските земи от І-ва до IІІ-та бонитетна категория включително, заедно с 
прилежащите полезащитни горски пояси; 

2. земите, заети от ливади, пасища и мери, които не попадат в обхвата на 
предвижданията на ОУП за промяна на предназначението; 

3. земеделски земи, попадащи в границите на защитени зони по Закона за биологичното 
разнообразие. 

4. земите, в които са изградени хидромелиоративни мрежи и съоръжения. 
 
Промяна на предназначението на поземлени имоти в териториите по-горе се допуска по 
изключение за: 
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1. изграждане на обекти на транспортна и друга техническа инфраструктура и на 
комуналното стопанство, включително хидромелиоративни мрежи и съоръжения, свързани с 
тяхната експлоатация; 

2. разширение на гробищни паркове или за нови гробищни паркове; 
3. изграждане на полезащитни и ветрозащитни пояси; 
4. изпълнение на дейности и строителство, свързани с опазването и експонирането на 

обекти на недвижимото културно наследство. 
 
Горните допускания за земеделски територии, попадащи в обхвата на защитени зони по 
Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ са приложими, доколкото не противоречат на 
плана за управление на съответната защитена зона, заповедта за обявяване и стандартния 
формуляр. 
 
В горски територии за изграждането на описаните по-горе обекти е необходима промяна на 
предназначението и изключване на земите от горския фонд съгласно Закона за горите на 
основание предвижданията на ОУП и след одобряване на ПУП. Без промяна на 
предназначението на земи от горския фонд могат да се изграждат обекти, чиито функции са 
свързани с горскостопанската дейност съгласно Закона за горите. 
 
В нарушени територии се провеждат мероприятия за ландшафтно възстановяване и 
рекултивация на средата въз основа на подробни ландшафтно-устройствени планове и 
технико-устройствени проекти. Изграждането на обекти е възможно след приключване на 
предвидените мероприятия и промяна на предназначението на земята на основание 
предвижданията на ОУП и след одобряване на ПУП. 
 
В защитените територии с културно-историческо наследство необходимите и допустимите 
устройствени дейности се осъществяват при условията и по реда на ЗКН. 
 
В защитените територии за природозащита мероприятията по опазване на природната среда 
и необходимите и допустимите устройствени дейности се осъществяват въз основа на 
плановете за управление и устройствените планове, както и на техническите планове и 
проекти съгласно Закона за защитените територии. 
 
В територии в обхвата на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на питейни 
и минерални води и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване необходимите и 
допустимите устройствени дейности, в т.ч. допустимото застрояване, се съобразяват с 
изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ. 
 
В територии в обхвата на пътищата /от републиканската пътна мрежа и общинските пътища/ 
в съответствие със Закона за пътищата могат да се изграждат търговски обекти, мотели, 
бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и съоръжения за поддържане на пътищата 
и подземни проводи на техническата инфраструктура. 
 
В територии в обхвата на енергийни мрежи и обекти необходимите и допустимите 
устройствени дейности се съобразяват с изискванията на Закона за енергетиката. 
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Устройство на терени за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 
С проекта на ОУП се предлагат следните нови местни пътища: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.№3 Проектни трасета на общинска пътна мрежа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.№4 Проект на трасе от индустриална зона Божурище до Околовръстен път 
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Устройството на терени за разполагане на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура /Тти/ се осъществява при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 
действащата приложима нормативна уредба в зависимост от вида на техническата 
инфраструктурна мрежа. 
 
На територията на общината има републикански и местни пътища, които осигуряват 
автомобилния транспорт и достъп между населените места, и селскостопански и горски 
пътища, които осигуряват достъп до поземлените имоти в земеделските и горските 
територии. 
 
Терените за елементи на транспортната инфраструктура, включително улици, пътища, 
летища, гари и станции и др. подобни са означени с „Тти“; показателите за застрояване се 
определят с ПУП според конкретното предназначение на терена и технологичните 
изисквания. 
 
Размерът на необходимите площи за изграждане на пътища се определя, като към площта 
необходима за разполагане на земното платно на пътя, се добави площта на ограничителните 
ивици от двете му страни със следните широчини: 

1. два метра - при автомагистралите и пътищата от I и II клас; 
2. един метър - при останалите републикански и местни пътища. 

 
Когато улици в населени места са част от републикански или местни пътища, широчината на 
платното им не може да бъде по-малка от широчината на платното на съответния път извън 
границите на населеното място. 
 
При корекции на реки, дерета, направа на баражи, диги и др. подобни за предпазване на пътя 
се осигурява разстояние до 1 м от двете страни на съоръжението. 
 
За опорни пунктове за поддържането на пътищата, предвидени в ЗП, се предвиждат 
необходимите терени, определени с проект в съответствие със специфичните технологични 
изисквания за тяхната дейност. 
 
За изграждане на бензиностанции и газостанции необходимата площ се определя при 
спазване на следните препоръчителни нормативи: за малък тип - до 2000 кв. м, за среден тип 
- до 3000 кв. м, за голям тип - до 4000 кв. м., за бензиностанции от голям тип със съоръжения 
за сервизни услуги - до 5000 кв. м.; Терени за бензиностанции, газостанции и други подобни 
се устройват, като показателите за застрояване се определят с ПУП. 
 
Необходимата площ за изграждане на автогари и автоспирки се определя по следните 
нормативи: за автогари с до 10 автобусни места - по 700 кв. м на едно място; за междинни 
автоспирки - 500 кв. м, за крайни автоспирки - до 1000 кв. м. 
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За изграждане на железопътни гари, тягови подстанции и други технически обекти на 
железопътната инфраструктура необходимата площ се доказва и определя въз основа на 
одобрен инвестиционен проект. 
 
Необходимата площ за площадки за открито гариране и паркиране на превозни средства се 
определя с подробните устройствени планове съгласно изискванията на чл.55 от Наредба №7 
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 
 
Водоснабдяване и канализация 
Наличните водоизточници в община Божурище, които са в експлоатация са достатъчни за 
задоволяване нуждите на населението от питейна вода към 2035 г. разполагат с резерви за 
развитие на региона и увеличаване на консумацията на вода. 
 
Съгласно ОУП, в краткосрочен период трябва да се предвиди проектирането и 
строителството на канализационна мрежа на гр. Божурище и довеждащ колектор за 
отпадъчни води към ПСОВ Божурище, както и проектиране и строителство на бъдещата 
пречиствателна станция за отпадъчни води на града. 
 
В средносрочен и дългосрочен план да се предвиди проектирането и строителството на 
канализационни мрежи и пречиствателни станции за селата Гурмазово, Пролеша, Хераково и 
Храбърско, с население над 500 жители. 
 
Селата Делян, Златуша, Мала Раковица и Росоман са с население под 500 жители, поради 
което в средносрочен и дългосрочен план, не са приоритетни по отношение на изграждане на 
канализационни системи и ЛПСОВ. 
 
Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се проектират и изграждат, 
като се спазва основното изискване прилежащите им терени да не бъдат оводнявани, за да не 
се влошават качествата на околната среда и да не предизвикват неблагоприятни физико-
геоложки процеси. 
 
Терени за площни обекти и съоръжения на водоснабдяването и канализацията, вкл. 
пречиствателни станции, помпени станции и др. подобни са означени с „Тти”, като 
показателите за застрояване се определят с ПУП според конкретното предназначение на 
терена и технологичните изисквания. 
 
Необходимите площи при строителство на обекти за водоснабдяване се определят при 
спазване на следните нормативи: 

1. при помпени станции максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща 
станцията и нейните съоръжения, е до 3 м; 

2. за сграда за охрана при помпена станция, за земни резервоари и кулорезервоари, 
когато са самостоятелни обекти, необходимата площ е до 200 кв. м; 

3. при земни резервоари максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща 
резервоара, е до 3 м от стъпките на насипа от всички страни; 



ДОСВ  Общ устройствен план на община Божурище 
 

 27 

4. при кулорезервоари максималната широчина на окръжаващата резервоара ивица 
земя е до 1 м от чашата на съоръжението на резервоара. 
 
При водовземания от реки, язовири, езера, подземни води, минерални води, при 
водоизточници в защитени водни обекти и при водоизточници, разположени в строителните 
граници на урбанизираните територии, необходимата площ, която се включва в границите на 
санитарно-охранителната зона на пояс I, се определя съгласно изискванията на наредбата по 
чл. 86, ал.1 от ЗУТ. 
 
За урбанизираните територии се спазват изискванията на наредбата по чл.70, ал. 4 ЗУТ. 
Извън урбанизираните територии не се разрешава строителство и разполагане на трайни 
насаждения по трасетата на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м от двете 
страни на водопровода, мерено по оста му, а за водопроводи с диаметър над 1500 мм - на 
разстояние, определено с проекта. 
 
Необходимата площ за изграждане на канализационни обекти се определя, като се прилагат 
следните нормативи: 

1. за пречиствателна станция за отпадъчни води необходимата площ се определя с 
проект, като в площадката се предвижда и ивица с широчина 15 м за залесителен пояс около 
станцията, мерено от външните страни или от петите на насипите; 

2. при помпена станция с черпещ резервоар максималната широчина на ивицата земя, 
окръжаваща станцията, сградите и съоръженията, е до 3 м; 

3. при септична яма и попивен кладенец максималната широчина на ивицата земя, 
окръжаваща съоръжението, е до 2 м, мерено от контурите му. 
 
Терени за площни обекти и съоръжения на електроснабдяването, телекомуникациите, 
телефонни, радио и телевизионни централи са означени с „Тти”; показателите за застрояване 
се определят с ПУП според конкретното предназначение на терена и технологичните 
изисквания. 
 
Разположението, размерите и специалният режим за упражняване на сервитутите около 
енергийните обекти се определят с наредбата по чл. 64, ал. 9 от ЗЕ. 
 
Терените в устройствените зони за обекти на електроснабдителната и съобщителната 
инженерна инфраструктура се застрояват при спазване на хигиенно – защитните и 
противопожарни норми. 
 
Необходимата площ за изграждане на трафопостове в самостоятелни урегулирани поземлени 
имоти се определя, като от всички страни на трафопоста се осигуряват най-малко по 3 м 
разстояние до границата със съседни имоти. 
 
Терените в устройствените зони за обекти и елементи на техническата инфраструктура /Тти/ 
се застрояват при спазване на хигиенно – защитните и противопожарни норми и при 
следните параметри: П застр.80%; мин. озеленена площ 20%. 
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Необходимата площ за превантивна охрана за язовири и водоеми се определя от очертанията 
на чашата при максимално водно ниво на преливника, определено при условията на 
обезпеченост 1 на сто, като при язовирите откъм сухия откос на стената се добавя ивица, 
равна на 2 пъти височината на стената, мерено от петата на откоса. 
 
Хидромелиоративните мрежи и съоръжения се проектират и изграждат при спазване на 
основното изискване по време на тяхната експлоатация да не допускат оводняване на 
прилежащите им терени, за да не предизвикват влошаване на условията на околната среда, 
възникване на неблагоприятни физико-геоложки процеси и нарушаване на общата 
устойчивост на територията. 
 
Местоположението на новопроектираните устройствени зони в общината е показано на 
следващата фигура: 

Фиг.№5 Местоположение на новопроектираните устройствени зони 
 
Важна особеност на плана е, че в границите на защитена зона „Мещица” няма обособени 
нови устройствени зони, както и съществуващи с приети и одобрени ПУП.  
 
В близост до границите на ЗЗ има нови и съществуващи УЗ в землището на с. Златуша и с. 
Делян. 
 
Новопроектираните устройствени зони по вид и начин на трайно ползване са показани в 
следващата таблица. 
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Таблица 2. Нови устройствени зони в територията на община Божурище. 
 
Номер на нова 

зона в 
границите на 
землището 

Вид 
нова 
зона 

ЕКАТТЕ Землище Площ на 
новообособената 

зона/ /ха/ 
Съществуваща 

площ от 
новообособената 

зона /ха/ 

Съществуваща територия /по начин на трайно ползване/ от 
новообособената зона 

1Б Жм 05027 Божурище Гурмазово  29.488 14.692 територии, заети от населени места, овощни насаждения 
(нетерасирани), ниви (орна земя), индивидуално застрояване, 
жилищни територии,  естествени ливади, друг вид терени със 

селищен характер 
2Б Жс 05027 Божурище Гурмазово  3.785 3.785 територии, заети от населени места 
1Б Тгп 05027 Божурище Гурмазово  8.115 3.986 гробища, ниви (орна земя) 
1Б Ооз 05027 Божурище Гурмазово  98.457 98.457 производствени терени, обществено-обслужващи функции 
2Б Пп 05027 Божурище Гурмазово  2.003 - техническа инфраструктура 
3Б Пп 05027 Божурище Гурмазово  44.690 15.623 друг вид терени със селищен характер, други складови 

територии, индивидуално застрояване, ниви (орна земя), 
производствени терени, складови терени, територии, заети от 

населени места 
1Б Смф 05027 Божурище Гурмазово  39.051 5.533 други терени без определено стопанско предна-значение, 

територии, заети от населени места, 
2Б Смф 05027 Божурище Гурмазово  4.591 - общоградски, районни или микрорайонни градини, паркове 
3Б Смф 05027 Божурище Гурмазово  3.618 3.618 други терени без определено стопанско предна-значение 
4Б Смф 05027 Божурище Гурмазово  67.589 - ниви (орна земя), 
1Г Жм 18174 Гурмазово  150.286 70.291 територии, заети от населени места, стопански дворове и 

производствени бази на селското стопанство, пасища, мери, 
овощни насаждения (нетерасирани), ниви (орна земя), 

индивидуално застрояване, жилищни територии, естествени 
ливади, други недървопроизв. горски площи, друг вид терени 
със селищен характер, дерета, оврази, ями, горски пътища, 

бази за ремонт на селскостопанска техника 
2Г Жм 18174 Гурмазово  54.998 16.538 жилищни територии, ниви (орна земя) 
1Г Оз 18174 Гурмазово  142.930 - горски пътища, гробища, дерета, оврази, ями, други 

недървопроизв. горски площи, други терени без опреде-лено 
стопанско предна-значение, естествени ливади, залесени 
горски територии, ниви (орна земя), овощни насаждения 
(нетерасирани), пасища, мери, производствени терени, 

територии, заети от населени места 
1Г Пп 18174 Гурмазово  15.526 13.906 стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство, ниви (орна земя), производствени терени, 
стопански дворове, други складови територии, 
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3Г Смф 18174 Гурмазово  20.103 5.782 друг вид терени със селищен характер, други складови 
територии, естествени ливади, индивидуално застрояване, 
ниви (орна земя), овощни насаждения (нетерасирани), 

производствени терени, складови терени 
4Г Смф 18174 Гурмазово  9.061 3.015 друг вид терени със селищен характер, естествени ливади, 

индивидуално застрояване, ниви (орна земя), овощни 
насаждения (нетерасирани), производствени терени, ремонт 

на транспортни средства, складови терени 
1 Жм 31187 Златуша 34.984 30.767 ниви (орна земя) 
3 Ов 31187 Златуша 2.996 - ниви (орна земя) 
1 Пп 31187 Златуша 4.475 2.882 стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство, ниви (орна земя), стопански дворове 
1 Тгп 46259 Мала Раковица 0.415 0.240 изоставени орни земи, гробища 
1 Жм 57100 Пожарево 92.827 67.084 естествени ливади, жилищни територии, залесени горски 

територии, индивидуално застрояване, ниви (орна земя), 
овощни насаждения (нетерасирани), пасища, мери, стопански 

дворове и производствени бази на селското стопанство, 
територии, заети от населени места 

2 Жм 57100 Пожарево 5.356 1.236 индивидуално застрояване, жилищни територии, ниви (орна 
земя) 

1 Ов 57100 Пожарево 28.371 19.914 вилни зони, изоставени орни земи, ниви (орна земя), пасища, 
мери 

2 Ов 57100 Пожарево 11.052 0.619 горски пътища, ниви (орна земя), пасища, мери 
1 Тгп 57100 Пожарево 0.569 0.466 овощни насаждения (нетерасирани), гробища 
1 Жм 58606 Пролеша 152.475 99.271 територии, заети от населени места, индивидуално 

застрояване, друг вид терени със селищен характер, жилищни 
територии, индивидуално застрояване, ниви (орна земя), 

пасища, мери, производствени терени, стопански дворове и 
производствени бази на селското стопанство 

2 Жм 58606 Пролеша 46.418 29.472 територии, заети от населени места, овощни насаждения 
(нетерасирани), ниви (орна земя), индивидуално застрояване, 
жилищни територии, естествени ливади, други терени без 
определено стопанско предна-значение, друг вид терени със 

селищен характер 
3 Жм 58606 Пролеша 19.411 5.902 територии, заети от населени места извън регулация, 

територии, заети от населени места, пасища, мери, ниви (орна 
земя), индивидуално застрояване, жилищни територии, 

естествени ливади, друг вид терени със се-лищен характер 
1 Пп 58606 Пролеша 23.684 11.194 стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство, стопански дворове, производствени терени, ниви 



ДОСВ  Общ устройствен план на община Божурище 
 

 

(орна земя), други складови територии, друг вид терени със 
селищен характер, базисни складове, пасища, мери 

2 Пп 58606 Пролеша 2.283 1.232 ниви (орна земя) 
1 Смф 58606 Пролеша 25.373 8.953 складови терени, ниви (орна земя), жилищни територии, 

естествени ливади, други складови територии, друг вид 
терени със селищен характер 

2 Смф 58606 Пролеша 6.945 0.651 територии, заети от населени места извън регулация, овощни 
насаждения (нетерасирани), ниви (орна земя), жилищни 

територии 
3 Смф 58606 Пролеша 10.512 3.155 складови терени, овощни насаждения (нетерасирани), ниви 

(орна земя) 
4 Смф 58606 Пролеша 41.053 25.739 складови терени, производствени терени, ниви (орна земя), 

индивидуално застрояване, други складови територии, друг 
вид терени със се-лищен характер, вилни зони, 

бензиностанция 
5 Смф 58606 Пролеша 31.712 14.563 складови терени, ниви (орна земя), индивидуално 

застрояване, други складови територии, друг вид терени със 
селищен характер 

6 Смф 58606 Пролеша 17.196 9.782 хранително-вкусова промишленост, терени на обществени 
сгради и центрове, складови терени, производствени терени, 
ниви (орна земя), индивидуално застрояване, друг вид терени 

със селищен характер 
7 Смф 58606 Пролеша 40.638 26.195 автомобилни паркове, друг вид терени със селищен характер, 

други складови територии, ниви (орна земя), овощни 
насаждения (нетерасирани), производствени терени, складови 
терени, терени на обществени сгради и центрове, територии, 

заети от населени места 
8 Смф 58606 Пролеша 26.871 18.157 складови терени, производствени терени, пасища, мери, ниви 

(орна земя), комплексно многоетажно застрояване, 
индивидуално застрояване, други територии, заети от селско 
стопанство, други складови територии, друг вид терени със 

селищен характер, бензиностанция 
1  Од 58606 Пролеша 1.061 - ниви (орна земя) 
1 Оо 58606 Пролеша 3.084 2.831 складови терени, друг вид терени със селищен характер, ниви 

(орна земя) 
1 Тгп 58606 Пролеша 1.561 0.804 пасища, мери, гробища, ниви (орна земя), 
2 Ов 63121 Росоман 2.837 0.934 вилни зони, ниви (орна земя) 
3 Ов 63121 Росоман 2.094 0.603 вилни зони, ниви (орна земя) 
1 Пп 63121 Росоман 1.371 - ниви (орна земя) 
1 Тгп 63121 Росоман 0.265 0.116 естествени ливади, гробища 
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1 Жм 77246 Хераково 206.093 147.601 друг вид терени със селищен характер, други територии, заети 
от селско стопанство, естествени ливади, жилищни 

територии, индивидуално застрояване, ниви (орна земя), 
овощни насаждения (нетерасирани) пасища с храсти, пасища, 

мери, територии, заети от населени места 
4 Жм 77246 Хераково 36.321 24.946 ниви (орна земя), комплексно многоетажно застрояване, 

индивидуално застрояване, жилищни територии, естествени 
ливади, други територии, заети от селско стопанство, 

5 Жм 77246 Хераково 50.909 44.264 други територии, заети от селско стопанство, естествени 
ливади, жилищни територии, индивидуално застрояване, 

машинно-тракторни станции, ниви (орна земя), пасища, мери, 
стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство, територии, заети от населени места 
6 Жм 77246 Хераково 16.237 15.905 територии, заети от населени места, ниви (орна земя), 

индивидуално застрояване, жилищни територии, естествени 
ливади, други територии, заети от селско стопанство 

2 Ов 77246 Хераково 35.337 2.364 индивидуално застрояване, жилищни територии, естествени 
ливади, пасища, мери, овощни насаждения (нетерасирани), 

ниви (орна земя) 
1 Пп 77246 Хераково 13.013 9.768 стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство, ниви (орна земя), други територии, заети от 
селско стопанство 

1 Са 77246 Хераково 5.079 2.097 ниви (орна земя), жилищни територии, територии на конен 
спорт 

1 Смф 77246 Хераково 82.612 48.458 друг вид терени със селищен характер, други складови 
територии, ниви (орна земя), складови терени, стопански 
дворове и производствени бази на селското стопанство, 

терени на обществени сгради и центрове 
2 Смф 77246 Хераково 11.144 10.040 други складови територии, ниви (орна земя) 
3 Смф 77246 Хераково 26.003 19.685 терени на обществени сгради и центрове, складови терени, 

ниви (орна земя), комплексно многоетажно застрояване, 
други складови територии 

4 Смф 77246 Хераково 19.646 13.787 територии, заети от населени места, територии на друга лека 
промишленост, складови терени, ниви (орна земя), 

индивидуално застрояване, жилищни територии, други 
складови територии, друг вид терени със селищен характер, 

бензиностанция 
5 Смф 77246 Хераково 17.468 7.563 друг вид терени със селищен характер, други складови 

територии, комплексно многоетажно застрояване, ниви (орна 
земя), 

1 Жм 77400 Храбърско 82.938 80.198 територии, заети от населени места извън регулация, 



ДОСВ  Общ устройствен план на община Божурище 
 

 

територии, заети от населени места, пасища, мери, овощни 
насаждения (нетерасирани), ниви (орна земя), индивидуално 
застрояване, изоставени орни земи, жилищни територии, 
естествени ливади, друг вид терени със селищен характер, 

дерета 
6 Жм 77400 Храбърско 5.697 4.842 територии, заети от населени места, ниви (орна земя), 
7 Жм 77400 Храбърско 3.944 1.419 територии, заети от населени места, жилищни територии, 

индивидуално застрояване, ниви (орна земя) 
1 Пп 77400 Храбърско 20.599 12.738 затревени ниви, ниви (орна земя), производство на 

електроенергия, стопански дворове 
1 Са 77400 Храбърско 2.998 0.998 спортни терени, ниви (орна земя) 
2 Са 77400 Храбърско 5.894 1.002 територии на конен спорт, ниви (орна земя) 
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2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/ 
инвестиционни предложения, съществуващи и/ или в процес на разработване или 
одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно 
въздействие върху защитените зони 
Съгласно предоставената от РИОСВ-Перник информация с писмо № 08-00-193(1)/30.07.2018 
г. в границите на защитена зона BG0002101 „Мещица” за опазване на дивите птици, попадат 
единствено ИП за изграждане на въздушна електропреносна линия в землище на с. Арзан, 
община Брезник и изграждане на 5 броя вятърни генератора в землище на с. Гоз, община 
Брезник с обща площ 0,5 дка. 
 
Съгласно предоставената от РИОСВ-София информация с Решение за предоставяне достъп 
до информация № 22/3.08.2018г. в границите на ЗЗ няма процедирани ИП.  
 
На този етап предварителния проект на ОУП на община Божурище не предвижда устройство 
на територии за различни нужди в границите на ЗЗ „Мещица”.  
 
Кумулативен ефект върху защитената зона следствие прилагане на Общия устройствен план 
на община Божурище няма да има. 

 

3. Описание на ОУП и типове УЗ, които самостоятелно или в комбинация с други 
планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат 
значително въздействие върху защитените зони или техните елементи 
Част от територията на Община Божурище попада в защитена зона BG0002101 „Мещица”, по 
Директивата за опазване на дивите птици.  
 
Предварителният проект на Общ устройствен план на Община Божурище не засяга 
територия от защитената зона и на този етап плана не предвижда устройствена намеса в 
нейните граници. 
 
Малка част от западната част на общината в землището на селата Златуша и Делян попадат в 
защитената зона. 
 
Някои от съществуващите и новопроектирани УЗ в землището на тези села са в близост до ЗЗ 
и могат да окажат косвено въздействие върху нея. 

 
Елементи на плана: 
Ще бъдат разгледани елементи от ОУП, които има вероятност да окажат въздействие върху 
видовете предмет на опазване в  защитените зони.  

Землище на с. Делян 

Съществуващи УЗ 
Жилищна устройствена зона (Жм_1). Обхваща територията на населеното място. 
Терен за гробищен парк (Тгп_1). Разположена източно от селото в близост до третокласен 
път ІІІ-638 Божурище – Брезник. 
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Не се предвижда разширение на границите на тези територии. 
 
Новопроектирани УЗ 
Културно-познавателен маршрут „Военна история и местни ценности”. Маршрутът е 
проектиран в рамките на съществуващ третокласен път ІІІ-638 Божурище – Брезник. 
Дължина в землището на с. Делян – 1850 м. 

Землище на с. Златуша 
Съществуващи УЗ 
Жилищна устройствена зона (Жм_1). Обхваща територията на населеното място. Предвижда 
се разширение на зоната в западна посока. Отстояние от ЗЗ около 280 м. 
 
Предимно производствена устройствена зона (Пп_1). Западно от селото. Обхваща 
съществуващи постройки. Предвижда се разширение на зоната в югозападна посока. 
Отстояние от ЗЗ около 570 м. 
 
Новопроектирани УЗ 
Устройствена зона за рекреационни дейности от типа „вилна зона“ (Ов_3). Южно от селото, 
непосредствено до третокласен път ІІІ-638 Божурище – Брезник. УЗ граничи със ЗЗ 
BG0002101 „Мещица”. 
 
Културно-познавателен маршрут „Военна история и местни ценности”. Маршрутът е 
проектиран в рамките на съществуващ третокласен път ІІІ-638 Божурище – Брезник. 
Дължина в землището на с. Златуша – 2000 м. 
 

 
 

Фиг.№6 Елементи на плана в близост до ЗЗ „Мещица”. 
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4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на опазването им 
и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на плана. 
На територията на община Божурище попада частично една защитена зона от екологичната 
мрежа Натура 2000. 

 
Защитена зона BG0002101“Мещица“  по  Директива 2009/147 ЕЕС за опазване на 
дивите птици 

 
Площ 34 163,153 дка 

 
Мещица се намира в Югозападна България, в Брезнишката котловина между градовете 
Перник и Брезник. Обхваща южните склонове на Вискяр планина източно от град Брезник в 
района на селата Вискяр, Бабица, Гоз и Делян и слабо наклонени и заравнени терени между 
селата Велковци и Мешица. От запад и изток границите му се очертават от два притока на 
река Конска. В североизточната му част е Радуйската седловина отделяща Вискяр планина от 
съседната Люлинска планина. Територията включва предимно открити тревисти 
пространства от мезофитни тревни формации във вид на ливади, обрасли с месофитни 
тревни съобщества от ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa 
sylvicola/, издънкова полевица /Agrostis stolonifera/ и др., и пасища обрасли с 
мезоксеротермни и ксеротермни тревни съобщества от валезийска власатка /Festuca 
valesiaca/, стоянова власатка /F. stojanovii/, далматска власатка /F. dalmatica/, черна садина 
/Chrysopogon gryllus/, обикновена полевица /Agrostis capilaris/ и др. (Бондев, 1991). В 
северната му по-хълмиста част има широколистни гори от издънков тип и храсталаци. Голям 
е процентът и на земеделските земи – обработваеми и пустеещи. 
 
Мястото е от световно значение за опазването на застрашения от изчезване на планетата 
ливаден дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в значителна численост. 
 
Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики 
на ползване на ливадите и пасищата. Най-сериозните заплахи са косенето на ливадите през 
гнездовия период на ливадния дърдавец, както и превръщането им в обработваеми земи. 
Промените в хидрологичния режим на района водят до промени във влажността на ливадите. 
Бракониерството е разпространена практика в района и предизвиква безпокойство и пряко 
унищожаване на птиците, включително на ливадния дърдавец. 
 
Основни цели за опазването на зоната са: 

 Опазване и поддържане на местообитанията на видове птици, предмет на опазване в 
ЗЗ, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние. 

 Възстановяване на местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ, за които 
е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.  

 
Съгласно заповедта за обявяване на зоната (Заповед № РД-809 от 6 ноември 2008 г. на 
Министъра на околната среда и водите), предмет на опазване в зоната са 2 вида птици по 
чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР. Съгласно Заповедта за обявяване, в границите на зоната се забранява: 
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1. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми 
земи и трайни насаждения; 

2. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

3. Косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра; 
4. Добиването на подземни богатства по открит взривен способ.    

В стандартния формуляр за Специални защитени зони (2008) в ЗЗ „Мещица” (BG 0002101) са 
включени 2 вида птици от Приложение І на Директива 2009/147. 
 
Съгласно стандартния формуляр за Специални защитени зони, актуализиран 2015 г., 
следствие проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I“, предмет на опазване в ЗЗ BG0002101 „Мещица” са 
включени 12 вида птици.  
Видовият състав е актуализиран следствие проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 
(http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002101&siteType=BirdsD
irective ). 

 

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на Общия устройствен 
план на община Божурище върху предмета и целите на опазване на защитените зони 
Оценката на вероятността и степента на въздействие на Общият устройствен план на община 
Божурище върху предмета и целите на опазване на защитените зони се базира на 
сравнителния анализ на съществуващото биологично разнообразие на територията на 
общината и предвидените цели на опазване в  потенциалните защитени зони. 
 
ОУП на община Божурище определя териториалния обхват на предвидените терени за 
жилищни нужди, за производствени дейности, рекреационни и курортни зони и др., без на 
този етап на планиране да дава конкретни характеристики и параметри за изграждането на 
посочените обекти. Предвижданията на Общия устройствен план променят структурата на 
баланса по територията, земеделските, горските и урбанизираните земи.  
 
Голяма част от обектите и устройствените територии са вече съществуващи, определени с 
влезли в сила ПУП, изградени сгради или функциониращи обекти.  
 
Планът не предвижда намеса в границите на защитени зони и защитени територии. 

 

5.1 Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни 
местообитания и видовете - предмет на опазване в защитените зони. 
При оценката на въздействието върху природните местообитания и видовете, предмет на 
опазване в защитените зони по Натура 2000, в настоящия Доклад, е използвана матрица 
(матричен принцип) за оценка степента на въздействие върху типовете местообитания и 
местообитания на видове. В следващата таблица са поместени критериите за оценяване, 
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респективно степента на въздействие, като е използвана десетобална скала за възприетите 
степени на критериите за оценяване: 
 
Таблица 5.1: Матрица за оценка степента на въздействие            
                                                                   
ОЦЕНКА КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

0 Дейността не оказва въздействие Няма въздействие  – 0  
1 Дейността има много слабо отрицателно 

въздействие  
 
Слабо въздействие, което може да бъде 
избегнато без прилагане на специални мерки 
освен спазване на най-добрите практики при 
строеж и експлоатация – от 1 до 3 

2 Дейността може да предизвика временни 
отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни  
отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични 
отрицателни въздействия 

 
Средно по степен въздействие, което е 
необходимо да се отчете в комбинация с 
други фактори и да се препоръчат мерки за 
намаляване или премахване  – от 4 до 6 

5 Дейността може да предизвика кумулативни 
отрицателни въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични 
въздействия 

7 Дейността може да предизвика вторични, 
кумулативни, синергични отрицателни 
въздействия. Въздействието може да бъде 
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 
мерки. 

 
 
 
Значително въздействие, което е необходимо 
да бъде премахнато чрез избор на алтернативи 
или прилагане на смекчаващи и 
компенсаторни мерки – от 7 до 9 

8 Дейността може да предизвика значителни 
вторични, кумулативни, синергични 
отрицателни въздействия. Въздействието 
може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки.  

9 Дейността предизвиква значителни, 
средносрочни или дългосрочни/постоянни 
отрицателни въздействия. Въздействието 
може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки. 

10 Дейността предизвиква значително и 
постоянно/необратимо отрицателно 
въздействие. Въздействието не може да бъде 
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 
мерки. 

Значително въздействие, което не може да 
бъде премахнато чрез прилагане на 
смекчаващи и компенсаторни мерки - 10 

 
 

Защитена зона BG0002101 „Мещица” по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите 
птици. 
 
Защитената зона за опазване на дивите птици BG 0002101 „Мещица” е обявена със Заповед 
№ РД-809 от 6 ноември 2008 г. (обн. ДВ, бр. 108/2008 г.) на Министъра на околната среда и 
водите.  
 
Съгласно заповедта за обявяване на зоната (Заповед № РД-809 от 6 ноември 2008 г. на 
Министъра на околната среда и водите), предмет на опазване в зоната са 2 вида птици по 
чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР. 

В стандартния формуляр за Специални защитени зони (2008) в ЗЗ „Мещица” (BG 0002101) са 
включени 2 вида птици от Приложение І на Директива 2009/147. 
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Съгласно стандартния формуляр за Специални защитени зони, актуализиран 2015 г., 
следствие проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I“, предмет на опазване в ЗЗ BG0002101 „Мещица” са 
включени 12 вида птици.  
Оценката на въздействието на предварителния проект на ОУП на община Божурище е 
извършена върху максималния брой видове, предмет на опазване в защитената зона. 
 
В предварителният проект на ОУП са включени устройствени територии за Предимно 
производствена устройствена зона (разширение на съществуваща), Жилищна устройствена 
зона (разширение на съществуваща), Устройствена зона за рекреационни дейности от типа 
„вилна зона“ (Ов_3) в землище на с. Златуша и Културно-познавателен маршрут „Военна 
история и местни ценности” проектиран в рамките на съществуващ третокласен път ІІІ-638 
Божурище – Брезник, в землището на с. Златуша и с. Делян. 
 
Устройствените зони са извън границите на защитена зона „Мещица” и попадат в UTM 
квадрат FN 63 съгласно териториалното деление на страната и приложената методика в 
«Атласа на гнездящите птици в България» (Янков, 2007). 

Въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002101 
„Мещица”. 
 
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)  
Биология на вида: Белоопашатият мишелов е постоянен, гнездещо-прелетен, преминаващ и 
зимуващ вид за територията на страната. „Уязвим вид” включен в Червената книга на 
България. Обитава предимно скали и скални масиви. Ловува в открити тревни местообитания 
и агроекосистеми. Популацията му постепенно нараства на територията на страната.  
 
Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона е установена една гнездяща двойка 
следствие проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013). Гнезди в UTM квадрат FN 63 
(Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Устройствена зона Ов_3 южно от село Златуша, заема тревни 
местообитания и пасища, подходящи за трофична база на вида. При реализацията на тази 
зона ще се отнемат част от хранителните територии на гнездещите в района белоопашати 
мишелови, които са извън границите на защитената зона. Дейността може да има слабо 
отрицателно въздействие поради близостта на терена до инфраструктурни обекти и 
урбанизирани територии. 
 
Възможни въздействия върху вида – намаляване на трофични местообитания извън 
територията на защитената зона.  
 
Степен на въздействие: 1. 
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Горска чучулига (Lullula arborea)   
Биология на вида: Европейски вид, населяващ Европа, Северозападна Африка и Близкият 
Изток. Обитава смесени и широколистни келяви горички на границата между откритите 
пространства и гората, сухи тревни съобщества и храсталаци. Представена е с добра 
численост през гнездовия период в цялата страна. Видът е уязвим към унищожаване и 
деградация на подходящите местообитания, както и унищожаване на хранителната база. 
 
Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона гнездят между 5 и 10 двойки по данни от 
проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013). Гнезди в UTM квадрат FN 63 
(Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Предвидените в ОУП устройствени зони не засягат 
местообитания подходящи за вида. Единствено при изграждането на културно-познавателния 
маршрут „Военна история и местни ценности” проектиран в рамките на съществуващ 
третокласен път ІІІ-638 Божурище – Брезник, в землището на с. Златуша и с. Делян е 
възможно косвено въздействие и безпокойство с локален характер и ограничено по време в 
съседни на трасето горски хабитати. Дейността може да има слабо отрицателно въздействие. 
 
Възможни въздействия върху вида – безпокойство. 
 
Степен на въздействие: 1. 
 
Градинска овесарка (Emberiza hortulana)  
Биология на вида: Европейско-Туркестански вид, разпространен почти в цяла Европа, Мала и 
Средна Азия. Гнездещ, прелетен вид. В България са установени 25000-75000 двойки (Янков, 
2007). Обитава храсталаци и тревни съобщества, ниви, лозя, поляни, окрайнини на гори, 
овощни градини и др. до около 1200 м н.в.  
 
Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона са установени 80-90 гнездящи двойки, по 
данни от проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013). Гнезди в UTM квадрат FN 63 
(Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Възможно е слабо въздействие върху вида и засягане на храстова 
растителност при разширение на производствената зона (Пп_1) в землището на с. Златуша и 
косвено въздействие от безпокойство при изграждането на културно-познавателния маршрут 
„Военна история и местни ценности”. Дейността може да има слабо отрицателно въздействие 
върху вида извън защитената зона. 
 
Възможни въздействия върху вида – намаляване на местообитания извън ЗЗ и безпокойство. 
 
Степен на въздействие: 1. 
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Дебелоклюна чучулига (Melanocorhypha calandra).  
Биология на вида: Избягва обработваемите площи, като предпочита естествени тревни и 
степни хабитати. Не навлиза в горски територии. В степните крайбрежни територии тя е един 
от доминиращите видове с многократно по-висока численост и плътност от останалите 
видове птици. През зимата образува многочислени ята, главно по Черноморското 
крайбрежие. Вид включен в Червената книга на България в категорията „застрашен вид”.  
 
Състояние на популацията в ЗЗ: Гнезди в защитената зона с численост около 5-6 двойки, по 
данни от проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013). Не гнезди в UTM квадрат FN 63 
(Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Предвидените в ОУП устройствени зони не засягат 
местообитания подходящи за вида. Видът не е наблюдаван в района и при проведените 
теренни проучвания. Няма да има въздействие върху вида. 
 
Възможни въздействия върху вида – няма. 
 
Степен на въздействие: 0. 
 
Ливаден дърдавец (Crex crex)  
Биология на вида: Европейски вид, гнездящ в Европа и Азия. Прелетен, зимува в Африка. 
Обитава влажни ливади в близост до водоеми. Среща се в естествените, сенокосни ливади 
около реките. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Мъжките са силно териториални. 
Площта на индивидуалните участъци е средно 8,9 ha. Храни се с насекоми – предимно 
скакалци, също с червеи и голи охлюви. „Уязвим вид” включен в Червената книга на 
България. 
 
Състояние на популацията в ЗЗ: Установен е в зоната с численост между 7 и 23 двойки. 
Зоната е приоритетна за опазване на вида. Гнезди в UTM квадрат FN 63 (Янков, 2007).  
 
Оценка на въздействието: Предвидените в ОУП устройствени зони не засягат 
местообитания подходящи за вида. Видът не е наблюдаван в района и при проведените 
теренни проучвания. Няма да има въздействие върху вида. 
 
Възможни въздействия върху вида – няма. 
 
Степен на въздействие: 0. 
 
Малък креслив орел (Aquila pomarina)  
Биология на вида: Палеарктичен вид с разкъсан гнездови ареал в Източна Европа, Мала Азия, 
Иран, Ирак, Индия. В България видът е гнездещо прелетен и преминаващ. Гнезди в 
широколистни гори в близост до речни долини до около 1500 м н.в. „Рядък вид” включен в 
Червената книга на България. 
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Състояние на популацията в ЗЗ: Установен като гнездящ в зоната с численост от 1 двойка,  
по данни от проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013). Не гнезди в UTM 
квадрат FN 63 (Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Предвидените в ОУП устройствени зони не засягат 
местообитания подходящи за вида, негови трофични и ловни местообитания. Видът не е 
наблюдаван в района и при проведените теренни проучвания. Няма да има въздействие върху 
вида. Близостта на урбанизирани терени до УЗ Ов_3 е условие видът да избягва да ловува в 
тази територия. 
 
Възможни въздействия върху вида – няма. 
 
Степен на въздействие: 0. 
 
Осояд (Pernis apivorus)  
Биология на вида: Вид с европейски тип на разпространение. Гнезди в Западен Сибир, Мала 
Азия и Европа (без крайните северни и северозападни райони и обширните безлесни 
равнини). Зимува в Африка, южно от Сахара. Гнездящ, прелетен вид. „Уязвим вид” включен 
в Червената книга на България. Предпочита високостъблени широколистни гори, но гнезди и 
в смесени и иглолистни гори до 1600–1700 m н. в. в близост до открити пространства. 
Откритите сухи тревни и храстови фитоценози са подходящо трофично местообитание за 
вида по време на миграция. Отрицателно действащи фактори са масовото изсичане на стари 
гори и безпокойството. 
 
Състояние на популацията в ЗЗ: Установен като гнездящ в зоната с численост от 1 двойка,  
по данни от проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013). Не гнезди в UTM 
квадрат FN 63 (Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Предвидените в ОУП устройствени зони не засягат 
местообитания подходящи за вида, негови трофични и ловни местообитания. Видът не е 
наблюдаван в района и при проведените теренни проучвания. Няма да има въздействие върху 
вида. Близостта на урбанизирани терени до УЗ Ов_3 е условие видът да избягва да ловува в 
тази територия. 
 
Възможни въздействия върху вида – няма. 
 
Степен на въздействие: 0. 
 
Сив кълвач (Picus canus)  
Биология на вида: Палеарктичен вид, който обитава Централна, Източна и Югоизточна Азия, 
зоната на широколистните гори в Източна, Северна, Централна, Югоизточна Европа и 
Франция. Глациален реликт, населил Европа в историческо време. Гнезди в стари гори, 
градски паркове, вилни зони. Постоянен вид. Застрашен вид в Червената книга на България. 
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Отрицателно действащи фактори са намаляване на площта на старите гори и намаляване на 
трофичната база, основно мравки и техните ларви.  
 
Състояние на популацията в ЗЗ: Постоянен вид с численост около 4 двойки в зоната, по 
данни от проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013). Не гнезди в UTM квадрат FN 63 
(Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Предвидените в ОУП устройствени зони не засягат 
местообитания подходящи за вида – горски фонд и дървесна растителност, които могат да са 
потенциално местообитание за вида. Няма да има въздействие върху вида.  
 
Възможни въздействия върху вида – няма. 
 
Степен на въздействие: 0. 
 
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)  
Биология на вида: Средиземноморски вид. Предпочита ниски равнинни части до около 700 
м.н.в. Обитава населени места, градини, паркове и широколистни гори. Навлиза, макар и 
инцидентно и в широколистни, листопадни гори, където е установен и през размножителния 
период. Постоянен у нас вид с численост на популацията около 14000 до 25000 двойки. 
Видът е уязвим към унищожаване на подходящи местообитания и ползването на 
инсектициди. 
 
Състояние на популацията в ЗЗ: Гнездящ вид в защитената зона с численост 3 двойки, по 
данни от проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013). Гнезди в UTM квадрат FN 63 
(Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Предвидените в ОУП устройствени зони не засягат 
местообитания подходящи за вида – горски фонд и дървесна растителност. Единствено при 
изграждането на културно-познавателния маршрут „Военна история и местни ценности” 
проектиран в рамките на съществуващ третокласен път ІІІ-638 Божурище – Брезник, в 
землището на с. Златуша и с. Делян е възможно косвено въздействие и безпокойство с 
локален характер и ограничено по време в съседни на трасето горски хабитати. Дейността 
може да има слабо отрицателно въздействие. 
 
Възможни въздействия върху вида – безпокойство. 
 
Степен на въздействие: 1. 
 
Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
Биология на вида: Обитава открити места с храсти и редки групи дървета. Гнезди ниско по 
храстите и дърветата, в овощни градини, дворове на градове, села и покрай пътищата. 
Числеността и е висока и равномерна в цялата страна. 
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Състояние на популацията в ЗЗ: Гнездящ вид на територията на защитената зона, като 
числеността й е актуализирана от 15 двойки (2008 г) на 100-110 двойки по СФ (2015 г) 
Представена е с добра численост през гнездовия период и по време на миграция в цялата 
страна, а също и в защитената зона. Гнезди в UTM квадрат FN 63 (Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Възможно е слабо въздействие върху вида и засягане на храстова 
растителност при разширение на производствената зона (Пп_1) в землището на с. Златуша и 
пряко и косвено въздействие от безпокойство и премахване на крайпътна храстова 
растителност при изграждането на културно-познавателния маршрут „Военна история и 
местни ценности”. Дейността може да има слабо отрицателно въздействие върху вида извън 
защитената зона. Популацията на вида в зоната няма да бъде засегната. 
 
Възможни въздействия върху вида – намаляване на местообитания извън ЗЗ и безпокойство. 
 
Степен на въздействие: 1. 
 
Черночела сврачка (Lanius minor)  
Биология на вида: Разпространена в Европа и Азия. Гнездещ, прелетен вид. Зимува в 
екваториална Африка. Обитава единични по-високи дървета или групи от храсти, 
широколистни гори, ивици от дървета, овощни градини. Среща се в непосредствена близост 
до жилищни постройки и вили, както и в изкуствено създадените полезащитни пояси. Гнезди 
в открити пространства и пасища с разпръснати редки дървета и храсти или неголеми 
изкуствени насаждения сред тях, окрайнини на гори граничещи с пасища до 200 м надморска 
височина, а някои двойки и до 900 м.  
 
Състояние на популацията в ЗЗ: Установена като гнездяща в зоната с численост от 10 - 14 
двойки,  по данни от проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013). Не гнезди в UTM 
квадрат FN 63 (Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Предвидените в ОУП устройствени зони не засягат ефективни и 
потенциални местообитания на вида, гнездови, трофични територии и места за укритие. 
Видът не е наблюдаван в района и при проведените теренни проучвания. Няма да има 
въздействие върху вида.  
 
Възможни въздействия върху вида – няма. 
 
Степен на въздействие: 0. 
 
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)  
Биология на вида: Гнезди в Източна Европа и Западна Азия. Гнездяща, прелетна птица у нас. 
Зимува в Източна Африка, по горното течение на Нил. Обитава предимно сухи открити места 
с храсти от драка, къпина, хвойна и др. Предпочита равнинни райони до около 800 м н.в. 
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Състояние на популацията в ЗЗ: Установена като гнездяща в зоната с численост от 25 - 30 
двойки,  по данни от проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013). Гнезди в UTM 
квадрат FN 63 (Янков, 2007). 
 
Оценка на въздействието: Предвидените в ОУП устройствени зони не засягат ефективни и 
потенциални местообитания на вида, гнездови, трофични територии и места за укритие. 
Видът не е наблюдаван в района и при проведените теренни проучвания. Няма да има 
въздействие върху вида.  
 
Възможни въздействия върху вида – няма. 
 
Степен на въздействие: 0. 

 
Изводи: 
Негативното въздействие от реализацията на плана на ОУП на община Божурище, върху 
биологичното разнообразие и в частност върху птиците в района, се свежда до отнемането и 
увреждането на части от подходящи местообитания, извън границите на защитена зона BG 
0002101 „Мещица” по Директивата за опазване на дивите птици.  
В границите на защитената зона плана не предвижда нови устройствени зони. Като цяло, 
територията в района на УЗ в близост до ЗЗ е значително антропогенизирана, съществуващи 
сгради, населени места, поради което реализацията на плана няма да има значително 
въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG 0002101 „Мещица”. 
 
При оценка на въздействието върху видовете птици е отчетено отрицателно 
въздействие в ниска степен (оценка 1) за 5 вида птици, предмет на опазване в ЗЗ 
„Мещица”. Реализацията на плана може да предизвика слаби отрицателни въздействия 
от нарушаване на местообитания за тези видове, както и безпокойство. Въздействието 
се определя като слабо, което може да бъде избегнато без прилагане на специални 
мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация.  

 
5.2 Описание и анализ на въздействието от ОУП върху целостта на защитените зони с 
оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на 
местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия 
състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.).  

 
Алгоритъмът на изчисление на представените цифри и проценти при оценката на видовете 
птици в т. 5.1 и т. 5.2 от ДОСВ е на база наличие на вида в обхвата на УЗ и засегната площ от 
реализацията на плана към общата площ на ефективно или потенциално, гнездово, трофично 
и др. местообитание в зоната (по данни, получени от теренни проучвания и по проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза I”). 
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Структура 
Реализацията на плана не засяга площ от територията на ЗЗ BG0002101 „Мещица”. 
Новопроектираните УЗ и разширението на вече съществуващите, в землището на с. Златуша 
и с. Делян, са извън границите на ЗЗ и в близост до силно урбанизирани територии, 
инфраструктура и населени места. Можем да заключим, че реализацията на плана няма да 
окаже значително въздействие върху структурата на защитената зона. 
 
Функции и природозащитни цели 
Нови територии с ОУП не се предвиждат. На този етап не се очаква да има кумулативен 
ефект от прилагането на новия общ устройствен план на община Божурище върху 
защитената зона, тъй като в границите й няма новопроектирани към момента устройствени 
зони.  
 
Няма да се нарушат функциите и природозащитните цели на защитената зона от 
реализацията на ОУП на община Божурище, предварителен проект. 
 
Загуба на местообитания на видове 
ОУП на община Божурище предвижда усвояване на земеделски земи и пасища извън 
защитената зона. Това са ефективни или потенциални трофични и гнездови местообитания на 
3 вида птици предмет на опазване в зоната - Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Градинска 
овесарка (Emberiza hortulana) и Червеногърба сврачка (Lanius collurio). 
 
Бариерен ефект/Фрагментация 
Не се очаква. 

 
Унищожаване и обезпокояване на индивиди 
Не се очаква унищожаване на индивиди, освен при изсичане на храстова растителност през 
размножителния период в УЗ Пп_1. Безпокойство в ниска степен се очаква при 4 вида 
описани в т. 5.1.1. 

 
Нарушаване на видовия състав 
Не се очаква. 
 
Химически промени 
Не се очакват. 
 
Хидроложки промени 
Не се очакват. 
 
Геоложки промени 
Не се очакват. 
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6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и 
възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на 
Общият устройствен план върху защитените зони и определяне на степента на 
въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането 
на предложените смекчаващи мерки 

 
Мярка 1: При ново строителство в устройствена зона Пп_1, в землището на с. Златуша, 
свързано с премахването на храстова растителност, то да не се извършва през 
размножителния период на птиците (април-юни). Подходящо е тези дейности да започнат 
рано на пролет (м. февруари-март), когато птиците и останалите животни не са заели 
гнездови и размножителни територии или през есента (септември – октомври). 
 
Цели на предложената мярка: 
Намаляване на степента на въздействие върху гнездови местообитания на целеви видове 
птици - Градинска овесарка (Emberiza hortulana) и Червеногърба сврачка (Lanius collurio). 
 
Мярка 2: При изграждането на културно-познавателен маршрут „Военна история и местни 
ценности” проектиран в рамките на съществуващ третокласен път ІІІ-638 Божурище – 
Брезник, в землището на с. Златуша и с. Делян, максимално да се запази крайпътната 
храстова и дървесна растителност и не се нарушават по никакъв начин територии южно от 
трасето в границите на ЗЗ „Мещица”. 
 
Цели на предложената мярка: 
Намаляване на степента на въздействие и безпокойството върху целеви видове птици 
предмет на опазване в ЗЗ „Мещица” и описани в т. 5.1 от ДОСВ. 

 
 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху 
защитените зони, включително нулева алтернатива. 
ОУП на община Божурище не разглежда различни алтернативи за отделните елементи и 
изграждането на отделните обекти. Алтернативи относно местоположението, параметрите на 
застрояване, техническото изпълнение, времевата рамка и др. е необходимо да бъдат 
разгледани в екологичните оценки и оценките за съвместимост на конкретните ПУП-ове.  

 
Нулева алтернатива 
Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на 
планове и програми с целите на опазване на защитените зони “нулевата алтернатива” е 
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато 
инвестиционните намерения, които се прилагат не могат да бъдат осъществени. 
 
Нулевата алтернатива е съвместима с целите на опазване на защитените зони. Състоянието 
на местообитанията и на видовете при нулевата алтернатива е достатъчно добро, за да не 
зависи поддържането или подобряването му от нито една от дейностите предвидени в 
реализацията на устройствените зони. Очаква се поддържането на доброто екологично 
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състояние на видовете и засегнатите местообитания при нереализиране на отделните 
елементи на ОУП.  
 
При нулева алтернатива състоянието на природните местообитания и популации на 
растителни видове, няма да бъдат променени. Очаква се добро развитие на популациите и 
местообитанията при нереализиране особено на устройствените зони за застрояване и някои 
предвидени елементи извън населените места. 
 
Състоянието на видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитената 
зона зависят и от други планирани или реализирани дейности в и около защитената зона. 
 
Развитието на фауната при нулева алтернатива ще има подобен на растителността ход, като 
основно деградационните процеси ще протичат в открити територии, неизползвани по 
предназначение дълго време. За гръбначната фауна и в частност птиците нулевата 
алтернатива е с положителен ефект, предвид по-ограниченото човешко присъствие, главно 
по време на строителството и липсата на дразнителите шум, светлина и др. При липсата на 
ОУП обработваемите и необработваеми площи няма да бъдат предмет на смяна на 
предназначението си.  
 
От направената оценка става ясно, че елементите на плана не засягат защитената зона и ще 
окажат основно слабо негативно въздействие върху видове птици и техните местообитания. 
Поради това не препоръчваме нулевата алтернатива. Прилагането на смекчаващи мерки 
описани в т. 6 от ДОС е задължително. Компенсиращи мерки не са наложителни.  

 

8. Картен материал с местоположението на УЗ на плана, спрямо защитените зони и 
техните елементи. 
Като приложение е представен Общия устройствен план на община Божурище. 
 
9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите 
по чл. 22 на Наредбата 
Заключенията за степента на отрицателно въздействие върху защитената зона са 
съобразени с изискванията и критериите на чл. 22 от Наредбата 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. 
 
На територията на община Божурище попада част от Защитена зона от Европейската 
екологична мрежа „НАТУРА 2000”, BG0002101 „Мещица”, за опазване на дивите птици. 
 
Предварителният проект на Общия устройствен план на община Божурище няма да повлияе 
и промени целостта на защитената зона BG0002101 „Мещица”, за опазване на дивите птици. 
Плана не предвижда устройствена намеса в границите на защитената зона. 
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Въз основа на критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и от направените изводи върху 
видове птици, предмет на опазване в ЗЗ BG 0002101 „Мещица” по Директива 2009/147 ЕО 
заключението е следното: 
 
При изпълнението на предложените мерки (т. 6 от ДОС) при реализирането на 
предварителния проект на ОУП на община Божурище, прилагането на плана няма да окаже 
значително въздействие върху целостта и природозащитните цели на защитена зона BG 
0002101 „Мещица” по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици. 

 
При вземане предвид на гореизложеното считаме, че предварителния проект на ОУП на 
община Божурище е съвместим с предмета и целите на опазване на защитена зона 
BG0002101 „Мещица” по Директива 2009/147 ЕО.  

 
10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи 
мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на 
съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, 
програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното 
предложение и че не е налице друго алтернативно решение. 
Няма 
 
11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на 
въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата 
информация. 

При изготвянето на оценките са ползвани нормативни документи - Закона за опазване на 
околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, 
Наредбата 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, както и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, 
наредби и др. Ползвани са и Червената книга на Република България, „Атлас на гнездящите 
птици в България”, Стандартни формуляри за специални защитени зони (СЗЗ), предложени и 
одобрени зони от значение за общността (ЗЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), 
Данни по проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза I“, предоставени от МОСВ, актуална научна литература и 
литературни източници и данни за района, включително и непубликувани материали и 
наблюдения на авторите.  
Оценката на състоянието на местообитанията и видовете в защитените зони засегнати от 
ОУП на община Божурище и степента на въздействие и прогнозата за бъдещи изменения е 
направена на базата на данните от докладите за местообитанията и видовете, предмет на 
опазване в защитените зони, достъпен на интернет страницата 
http://natura2000.moew.government.bg/, и на резултатите от теренните проучвания, проведени 
от експертите през м. август и септември 2018 г.  
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За оценка  на степента на въздействията върху типовете природни местообитания, видовете 
предмет на опазване в защитените зони и техните местообитания е използвана 10 степенна 
скала представена в таблица 5.1, в раздел 5.1 от ДОСВ 

 
За оценка състоянието на животинския свят са използвани основни методи и подходи за 
преки теренни изследвания на птици. Това са маршрутния или трансектен метод (Line 
transects) и методът на точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992). Всеки от тях има 
определени предимства и зависи от поставените цели и характера на местността. 
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ПМС № 201 от 31.08.2007 г., Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г. 

 

 

 
 


