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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Разработването на настоящата Екологична оценка се извършва на основание чл.81, ал.1, т.1 
от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и становище на РИОСВ-София, изх. №08-
00-6968/23.07.2013г., съгласно което ОУП на община Божурище попада в обхвата на 
разпоредбите на чл.85, ал.1 от ЗООС, включен в обхвата на т.11.1 на Приложение №1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,  
съобразно което и предвид разпоредбата на чл.2, ал. 1, т.1 от Наредбата за ЕО е предмет на 
процедура по задължителна екологичната оценка.   
 
Общият устройствен план на община Божурище, предмет на екологична оценка, на-
ричан по-нататък за краткост ОУПО, се изготвя на основание на чл. 105 на ЗУТ и § 123, 
ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от Община Бо-
журище с договор № ДЗ-781/20.02.2018г. между Кмета на общината и ДЗЗД «Планконсулт 
Божурище». Перспективният срок на действие на ОУПО е 15-20 год. без обособени етапи на 
реализация.  
 
Общият устройствен план е разработен от екип с ръководител арх. Петър Йорданов. 
Изработването на ОУПО се финансира от бюджета на община Божурище с финансовата 
подкрепа на МРРБ. Планът се разработва двуфазно – фаза предварителен и фаза 
окончателен проект. Целите и задачите на ОУПО са определени с Техническото задание за 
неговото разработване, одобрено от Общинския съвет на Божурище и процедирано от 
РИОСВ-София. 
 
ОУПО обхваща цялата територия на общината, възлизаща на 142 884 дка., като в границите 
й се включват малка част от защитена зона от Националната екологична мрежа Натура 2000 
– ЗЗ за защита на опазване на дивите птици „Мещица“. 
 
Съгласно чл.127, ал.1 на ЗУТ, планът подлежи на обществено обсъждане преди приемането 
му от общинския експертен съвет по устройство на територията, респ. преди одобряването 
му от Общинския съвет. 
 
Органът, отговорен за прилагането на ОУПО е ръководството на община Божурище – 
Общински съвет и Кмет.  
 
Компетентен орган по процедурата по ЕО е Директорът на РИОСВ-София на основание 
чл.4, ал.2 от Наредбата за ЕО. 
  
Съгласно чл.103, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), “Общите 
устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на 
устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана”. 
Съгласно чл.106 от ЗУТ с Общия устройствен план на община се определят: 
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1. Общата структура на територията, преобладаващото предназначение на 
съставните и структурните части - местоположението и границите на териториите за 
населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии; 
териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените 
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено 
предназначение. 

2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните 
правила и нормативи. 

3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение. 

4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и 
режимът на тяхното устройство. 

5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита. 

6. Териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и 
естетическо оформяне. 
 
Съгласно изискванията на ЗООС, задачите на Екологичната оценка (ЕО) са: 

 да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на ОУПО; 
 да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особено 

екологично значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната на влияние; 
 да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана; 
 да определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия за околна 

среда; 
 да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията в 

перспектива; 
 да анализира силните  и слаби страни на определени функции и тенденции на 

развитие; 
 да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-

пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана.    
 
Съгласно изискванията на чл.86, ал.2 от ЗООС, докладът за екологичната оценка 
включва информация, съответстваща на степента на подробност на плана. 
 
Колективът, разработил доклада за екологична оценка, е съставен от експерти и 
консултанти, показани в следващата таблица: 
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Таблица  1 Авторски колектив на ЕО на ОУП на община Божурище 
 

                          ИМЕ, ФАМИЛИЯ РАЗДЕЛ ОТ ЕО 
д-р г. н. Екатерина Гюлеметова – ръководител  Климат и КАВ, Ландшафт, Биоразнообразие, КИН, 

Материални активи, Заключение  
инж. Цветанка Димитрова  Повърхностни  води 
инж. Трендафил Христов Земни недра, геоложка основа 
инж. Румяна Николова  Подземни води 
маг. Пламен Станев – зам. ръководител Земи и почви, Отпадъци и опасни вещества, Вредни физични 

фактори 
д-р Момчил Сиджимов  Здравно–хигиенни аспекти на средата,  рискове за човешкото 

здраве  
 
Списък на експертите и консултантите, в който с полагане на подпис е удостоверено 
разработването на съответните раздели на оценката и декларации, съгласно изискванията на 
чл.16, ал.1 от Наредбата за ЕО, са дадени в приложение към настоящият доклад за ЕО.   
 
Телефон за връзка с ръководителя на колектива: 029867167, e-mail: office@planeco-bg.com 
 
За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският колектив на 
ЕО анализира и оценява ОУП на община Божурище на база методически подход, според 
който:  

 по характер ОУП представлява дългосрочен проектен устройствен документ; 
 по статус–документ, регламентиращ устройствените действия в административните 

граници на общината; 
 по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие на 

планираната територия в перспектива; 
 по период на прилагане – далеко перспективен.  

 
При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в Ръководство 
за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002 (аналитичен и 
диагностичен методи, матрица на въздействията, анализи, интервюта, обсъждания, 
консултации и др.), указания и методики за стратегическа екологична оценка, публикувани 
на интернет-страницата на Европейската комисия, както и указанията и методиките на 
Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върху 
околната среда. 
 
Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местни 
стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистически данни, 
пробонабирания и изследвания на РИОСВ, РЗИ  и др. Документацията, предоставена от 
изпълнителя на ОУПО включва Обяснителна записка с правила за прилагане както и: 

o Планово задание за изработване на ОУП на община Божурище; 
o Опорен план на общината в М 1 : 25 000; 
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o Опорен план на собствеността в м. 1 : 50 000; 
o Топографска карта в м. 1 : 50 000; 
o Синтезен план на ОУПО в м. 1: 25 000; 
o Схема на влезлите в сила ПУП в м. 1: 50 000; 
o Схема на селищната структура и обитаването в м. 1 : 50 000; 
o Схема на общественото обслужване и социалната инфраструктура в м . 1 : 50 000; 
o Схема на комуникационно-транспортната мрежа в м. 1:50 000; 
o Схема на инж. инфраструктура – ел-снабдяване и телекомуникации в м. 1:50 000; 
o Схема на водоснабдяването и канализацията в м. 1: 50 000; 
o Схема на зелената система. Отдих. Спорт. Туризъм в м. 1:50 000; 
o Схема на защитените територии и зони в м. 1: 50 000; 
o Схема на защитените територии в обхвата на Закона за културното наследство в м. 

1:50 000. 
 

 
1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА, ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ, 
МЯСТО НА ПЛАНА В СИСТЕМАТА НА ПЛАНИРАНЕ 

1.1 ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУП НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 

1.1.1. Главна цел на общия устройствен план  
Главната цел на 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. 
 
Съгласно обяснителната записка, ОУПО има за цел също 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. 
 
Основните цели на плана, така, както са описани в обяснителната записка са както следва: 

 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. 
 
1.1.2. Основни задачи на плана 
Основните задачи на плана, съгласно заданието за изработването му са както следва:  

- Създаване на оптимална структура за комплексно устройство и устойчиво 
екологосъобразно развитие и изграждане на урбанизираните територии; 

- определяне на режима за устройство на урбанизираните територии; 
- определяне на възможните посоки за териториално развитие на населените места и 
условията за използване на прилежащата природна среда за бъдещо урбанизирано 
развитие; 

- екологосъобразно съвместяване на функции и дейности в благоустроена среда като 
част от единно обвързаната система за социално- икономическо развитие на общините; 

- подходящо пространствено и икономично провеждане на комуникационно- 
транспортната мрежа за решаване на транспортното обслужване на населението, 
развитието на масовия обществен пътнически транспорт (МОПТ), обвързано с 
населените места от общината и със съседните общини;  

- определяне на технически параметри и условия за усъвършенстване и развитие на 
техническата инфраструктура; 

- определяне на условия за ползване на природните елементи в урбанизираните среди, 
като се гарантира тяхното съхраняване и развитие. 

С решаването на поставените задачи, ОУПО ще намери решение по отношение на: 
• пространственото и демографско развитие на общината до прогнозния период; 
• функционалното предназначение на градските терени по структурни единици и 
извеждане на пространствени и социални параметри; 

• вътрешната структура на елементите на функционалните системи "обитаване", 
"образование и труд", " обслужване и услуги " , отдих, спорт и туризъм и „техническа 
инфраструктура”.  

• организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от 
обслужващата сфера; 

• йерархията на структурата, трасетата и елементите на главната комуникационна мрежа 
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и проблемни места в действието й; 
• оптимизиране на републиканската, областната и общинска транспортни схеми с оглед 
внедряване на публичен екологичен транспорт; 

• развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 
• организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система; 
• поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от 
неблагоприятни антропогенни въздействия, вкл. и пълно оползотворяване на 
отпадъците; 

• разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на 
ОУПО. 

 
Прогнозният период за развитие на община Божурище е 15-20 години. 
 
Съгласно чл.17, ал.2 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове, общите устройствени планове на общини се разработват в две фази – 
предварителен и окончателен проект.  
Предмет на доклада за екологична оценка е предварителния проект на плана. 
 

1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

1.2.1 Връзки с Националната програма за развитие на Реп. България - България 2020 
С общо целенасочващо значение за ОУПО са визията и целите на Националната програма, а 
именно: 
Визия - Към 2020 год. България е държава с конкурентноспособна икономика, осигуряваща 
условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез 
интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж. 
Цели: 

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обуче-
ние, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на 
достъпно и качествено здравеопазване. 

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за разви-
тие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението. 

3. Повишаване конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване благопри-
ятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефек-
тивност. 
 
От осемте приоритета на Националната програма, за устройственото планиране на община 
Божурище от съществено значение са пет. Те са: 

- Приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на местния 
потенциал. Приоритетът е насочен към развитие на потенциала на българските райони и 
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превръщането им в привлекателно място за живеене и бизнес със съхранена природа и 
уникални културни паметници и традиции. Той включва като подприоритет З.4 Подкрепата 
за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на регионите и развитие 
на културните и креативни индустрии в регионите. Предвижда: 

o Развитие на инфраструктурата за специализирани форми на туризъм; 
o Маркетинг на туристическите региони и формиране на регионални туристически 
продукти; 

o Създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии в реги-
оните; 

Негов 5-ти подприоритет е Създаването на условия за опазване и подобряване на околната 
среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на ус-
тойчиво и ефективно използване на природните ресурси, включващ: 

o Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за биз-
неса и населението в регионите; 

o Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и мо-
дернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води; 

o Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на реги-
оните; 

o Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част 
от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите; 

o Повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на страната; 
- Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природ-
ните ресурси със следните подприоритети: 

o 4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, респ. мер-
ките: 

- Насърчаване процеса на консолидиране на земеделските земи (комасация) 
по собственост; 

- Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфра-
структура; 

o 4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструкту-
рата в отрасъла, респ. мярката:  

- Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи; 
o 4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, осигуря-
ващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него, респ. мярката: 

- Насърчаване развитието на биологичното земеделие; 
- Приоритет 5: Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повиша-

ване на конкурентоспособността на икономиката и в частност: 
o Подприоритет 5.4. Подкрепа на сектор Туризъм, респ. мерки: 

- Подобряване на качеството на туристическите услуги; 
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- Национален туристически маркетинг; 
- Приоритет 7: Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за по-

вишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост и в частност: 
o Подприоритет 7.2. Повишаване на енергийната ефективност, респ. мерките: 

- Повишаване на ефективността на потреблението на енергия в обществения 
сектор; 

- Повишаване на енергийната ефективност на сградите; 
o Подприоритет 7.3. Достигане на 16 % на енергията от възобновяеми източници в 
брутното крайно потребление на енергия до 2020 г., респ. мерките: 

- Стимулиране на децентрализирано производство на енергия за отопление 
и охлаждане от ВИ; 

- Стимулиране на инвестициите в производството и потреблението на енер-
гия от ВИ в домакинствата; 

- Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-
специално следните негови подприоритети: 

o 8.2. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфра-
структура. Интегриране на българската транспортна система в европейската, 
респ. мерките: 

- Поддържане, модернизация и развитие на пътната инфраструктура; 
- Развитие на логистичната инфраструктура; 

o 8.5. Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт; 
o 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на българските региони в национа-
лен и международен план и свързаността с големите градски центрове в 
съседните страни, респ. мерките: 

- Подобряване на пътната инфраструктура; 
- Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища. 

 
1.2.2. Връзки с Националната стратегия за регионално развитие на Реп. България 
(НСРР) за периода 2012-2022 г. 
Връзките на ОУПО с НСРР са по линията на съдържащите се в нея визия, стратегия, цели и 
приоритети за регионално развитие.  
 
Според концепция за териториално-урбанистично развитие на районите гр. Божурище 
попада в петото ниво на йерархичната система от градове-центрове: много малки градове 
центрове на общини, осъществяващи административни, стопански и обслужващи функции 
на населението в собствените си общини. Общината е разположена в непосредствено 
съседство с първата главна паралелна ос на урбанистично развитие: Драгоман-София-
Пловдив-Свиленград, респ. с общоевропейски транспортен коридор № 10. От гледна точка 
на видовете територии общината се отнася към категорията „периферни слабо урбанизирани 
територии”. Това са териториите за целенасочено подпомагане с цел преодоляването на 
изоставането в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт и за полагане на 



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

 

 
 14 

сериозни усилия за поддържане на природното равновесие и биологичното разнообразие, 
които са основният им ресурс. Подпомагането на развитието на техните градове центрове 
„следва да се осъществява с различни механизми – преференции, облекчения, включване в 
международни мрежи, програми и др.“ 
 
Конкретно целеполагащо и инструментално значение за ОУПО има 4-тата стратегическа 
цел на Стратегията, третираща балансирано териториално развитие и в частност 
специфичните цели, ориентирани към: 

– Развитие на връзките град – район и подобряване достъпа до културно-исторически 
обекти, логистични центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и 
бизнес зоните в района; 

– Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата, пред-
лагането на местни основни услуги и опазването на културното и природно наследст-
во като важен фактор за подобряване качеството на живот в селските райони. 

 
1.2.3. Връзки с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 
2025 г. 
Връзките на ОУПО с Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) са ос-
новно по линията на заложените в нея стратегии за развитие на националното пространство, 
а именно: 
 
От стратегията за пространствените измерения на икономическото развитие същест-
вени за ОУПО са насоките за: 

– подпомагане на развитието на селското стопанство чрез изграждане/възстановяване 
на хидромелиорациите и на инфраструктурата за предпазване на земеделските земи от 
вредното въздействие на водите; 

 
От стратегията по отношение на природните и културни ценности най-важни са насо-
ките за: 

– опазване на идентичността на природното наследство и изключителното биологично 
разнообразие;  

– ефективна защита и използване на икономическия потенциал на природните и защи-
тени територии. 
 

1.2.4. Връзки с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
Няколко от мерките към съответните приоритети на ПРСР са в състояние да подкрепят фи-
нансово предвиждания на ОУПО, респ. да инспирират устройствени решения. 
 
Към Приоритет 2 – Повишаване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспо-
собността на всички видове селскостопанска дейност, както и насърчаване на новаторските 
технологии в селското стопанство – респ. приоритетна област 2Б: Улесняване на 
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навлизането на квалифицирани земеделски стопани в селскостопанския сектор, и по-
специално приемствеността между поколенията в селскостопанския сектор, това е: 
мярката по член 20, код 6.4 „Помощ за инвестиции в неселскостопански дейности в селски-
те райони“. 
 
Към Приоритет 3 - Насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отно-
шение към животните и управлението на риска в селското стопанство – респ. приоритетна 
област 3А: Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез 
по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством 
схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, 
популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите 
и междубраншови организации, такива са мерките по: 

- член 20, код 6.4 „Помощ за инвестиции в неселскостопански дейности в селските 
райони“; 
- член 21, код 7.2  „Помощ за инвестиции в дребна инфраструктура, включително ин-
фраструктура за енергия от възобновяеми източници“ (инфраструктура за пазари за 
продажба на първична земеделска продукция). 

 
Към Приоритет 4 - Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със 
селското и горското стопанство – респ. приоритетна област 4Б: Подобряване управлението 
на водите, включително управлението на торовете и пестицидите и приоритетна област 
4В: Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им, мерки 
със значение за ОУПО са тези по: 

- член 18, код 4.3. „Помощ за инвестиции в земеделска (разбирай хидромелиорации) 
и горска инфраструктура; 
- член 21, код 7.2 „ Помощ за инвестиции в дребна инфраструктура, вкл. инфраструк-
тура за енергия от възобновяеми източници“. 

 
Към Приоритет 5 - Насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и подкрепа 
на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в 
секторите земеделие, храни и гори – съответно към приоритетна област 5А: Увеличаване на 
ефективността на потреблението на водата в земеделието и приоритетна област 5Б: 
Увеличаване на ефективността на потреблението на енергията в земеделието и обра-
ботката на храни, мерки, които ОУПО би следвало да отчита са тези по: 

- член 18, код 4.3 „Помощ за инвестиции в земеделска и горска инфраструктура“; 
- член 18, код 4.2 „Помощ за инвестиции в преработка/търговия на селскостопански 
продукти“. 

 
Към Приоритет 6 - Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и 
икономическото развитие в селските райони – респ. приоритетна област 6Б: Стимулиране 
на местното развитие в селските райони, мерките от значение за ОУПО са тези по: 
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- член 21, код 7.4 „Помощи за инвестиции за местни основни услуги за селското насе-
ление“;  
- член 21, код 7.5 „Помощ за инвестиции за инфраструктура за отдих/туризъм“; 
- член 21, код 7.6 „Помощ за изследвания/инвестиции в културното и природното на-
следство в селските райони, вкл. райони с ВПС (висока природна стойност). 

 
1.2.5. Връзки с Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 
През периода 2014-2020 целевата ориентация на ОПРР е градското развитие и то развитието 
на градовете от 1-во до 3-то йерархично ниво и по изключение някои градове от 4-то йерар-
хично ниво (предвидени от НКПР за преминаване към по-високото 3-то ниво). Ограничен е 
броят на приоритетните оси, инвестиционни приоритети и допустими за финансиране дейст-
вия, които са насочени към цялата територия на страната. По тази причина силно 
ограничени са възможности за получаване на финансова подкрепа от ОПРР за реализиране 
на предвиждания на ОУПО Божурище.  
 
Такива възможности се съдържат само в приоритетна ос 5: Регионален туризъм, към 
специфични цели 1 и 2, а имено Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, попу-
ляризиране и развитие на културното и природното наследство и Насърчаване на местния 
икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите. 
 
1.2.6. Връзки с Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) 
В ОПОС 2014 – 2020 г. са предвидени 6 приоритетни оси, като към всяка от тях са 
идентифицирани специфични цели и дейности за изпълнение на целите на оперативната 
програма, като пет от тези приоритетни оси са пряко или косвено свързани с Плана.  
 
Приоритетна ос 1 „Води“ 
По тази приоритетна ос инвестициите са насочени основно към: 

 Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към 
агломерации с над 10 000 екв. ж.; 

 Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите; 
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 
Ще се финансират проекти, целящи подобряване управлението на битовите отпадъци в 
съответствие с Националния план за управление на отпадъците. 
 
Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ 
Инвестициите са насочени към мерки и дейности съгласно Националната приоритетна 
рамка за действие за мрежата Натура 2000. 
 
Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ 
Предвидено е да се инвестират средства за: 
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 Създаване на Национална система за управление на водите в реално време; 
 Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, 
в т.ч. екосистемно базирани решения; 

 Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна 
реакция при наводнения; 

 Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на 
риска от наводнения (ПУРН) за периода 2021-2027 г.; 

 Мерки за превенция и управление на риска от свлачища; 
 Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни кампании, 
свързани с превенция и управление на риска от наводнения и свлачища. 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 
За изпълнение на националното законодателство относно качеството на атмосферния въздух 
и за по-чист въздух за Европа, както и с оглед принос към постигане целите на 
Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на 
далечни разстояния, ще се инвестират средства за: 

 Преглед и анализ на общинските програми за КАВ; 
 Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването, 
изпълнението и контрола на общинските програми и развитие и оптимизиране на 
системите за мониторинг на КАВ; 

 Мерки за намаляване на количествата ФПЧ10 и азотни оксиди от основните 
източници на замърсяване. 

1.2.7. Връзки с Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор, 
2012г. 
Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е устойчиво 
ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещи нужди 
на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми. 
 
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени 
на климата, водещи до засушаване чрез: 

1.1 Осигуряване на непрекъснато водоползване чрез рехабилитация на 
съществуващите и изграждане на нови  язовири и резервоари, рехабилитация на 
водопроводната мрежа и водоизточниците. 

1.2 Намаляване на общото количество използвана вода чрез инвестиции във 
водостопанската инфраструктура и мерки за подобряване ефективността при използване на 
водните ресурси. 
 
Цел 2: Запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води  
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2.1 Премахване заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и 
естествени водоприемници чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за 
отвеждане и пречистване на отпадъчните води. 

2.2 Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да 
гарантира доброто състояние на повърхностните и подземни води 

2.3 Превръщането на плановете за управление на речните басейни в основен планов 
документ при интегрираното управление на водите. 
 
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като 
стопански ресурс 

3.1 Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на 
отговорността за вземане на решения във връзка с развитието на водния сектор на 
национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – 
държава, общини. 

3.2 Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното 
национално съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор при спазване 
принципа „замърсителят и ползвателят плащат“. 

3.3  Повишаване капацитета на всички участници в управлението на водния сектор. 
 
Цел 4: Намаляване на риска от щети при наводнения      
              4.1 Идентифициране на рисковите зони 
              4.2 Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения. 
 
1.2.8 Връзки с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.  
Оперативните цели на Националния план са както следва:  

- Намаляване количеството отпадъци; 
- Намаляване  вредното въздействие на отпадъците; 
- Намаляване  съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

 
Мерките, които Националния план предвижда за предотвратяване образуването на 
отпадъците са общо 16, от които  отношение към предмета и целите на ОУПО имат 
следните   мерки: 
 
Мярка 4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти 
за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 
Същност на мярката – съдържа  две групи дейности - разработване на планове и програми 
от държавни и общински органи и прилагане на икономически мерки /въвеждане на 
допълнителни плащания за ползване на ресурси и условия за предоставяне на субсидии/.    
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Мярка 4.3. Разработване на ефективни и целесъобразни индикатори за вредното 
влияние върху околната среда от образуването на отпадъци, чиято цел е да допринесе 
за предотвратяване образуването на отпадъци на всички равнища.  
Същност на мярката - задължение на държавите-членки е да разработят качествени и 
количествени показатели за измерване на успеха на мерките за ПО.  
 
Мярка 4.7. Включване на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в 
инсталациите, които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС.  
Същност на мярката - предвижда да се включат мерки за ПО и в категориите промишлени 
дейности, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС.  
 
Мярка 4.15. В контекста на обществените и корпоративните поръчки - включване на 
критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в 
обявите за търгове и в договорите, съгласно Наръчника за екологичните обществени 
поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004 
Същност на мярката - в своето съобщение „Обществени поръчки, за по-добра околна 
среда” (COM (2008) 400) Европейската комисия определя зелените обществени поръчки 
като процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и 
строителни работи с намалено въздействие върху околната среда. 
  
В по-голямата си част мерките, съдържащи се в този национален план  имат отношение към 
т.н. секторни програми, в разглеждания случай към Програмите за управление на 
отпадъците на общините и последващи действия от техните предвиждания. 
 
1.2.9. Връзки с Националния план за действие за енергията от възобновяеми 
източници до 2020 г. 
Връзката на ОУПО с Националния план за действие за енергията от възобновяеми 
източници до 2020 г., наричан по-нататък за краткост НПДЕВИ, е по линията на 
ограниченията за използване на местните възобновяеми източници за производство на 
електроенергия. 
  
Тези ограничения се съдържат в Становището № 1-2/2012 г. на МОСВ по Екологична 
оценка на НПДЕВИ, обхващат целия период на действието му и се отнасят до използването 
на потенциалите на водните течения, слънчевата и вятърната енергии. Същността на 
ограниченията е следната: 

- по отношение на водноелектрическите централи се забранява провеждането на 
нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за руслови и деривационни ВЕЦ и 
МВЕЦ в границите на защитените зони, опазващи водозависимите видове и местообитания: 
3260, 6420, 6430, 91ЕО, 91FO, 92AO, 92CO, 92DO, видра, распер, черна мряна, маришка 
мряна, белопера кротушка, балкански кротушки, сабица, щипок, виюн, балкански щипок, 
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високотел бибан, ивичест бибан, малка и голяма вретенарка, главоч, ручеен рак и бисерна 
мида; 

- по отношение на фотоволтаиците се забранява провеждането на нови съгласува-
телни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им в земеделския и горския фонд, 
в границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с изключение на такива за 
самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени; 

- по отношение на вятърните генератори се забранява провеждането на нови съ-
гласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им на територията на земе-
делския и горския фонд в границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с 
изключение на такива за самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени. 
 
1.2.10. Връзки с Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за 
периода 2014-2020 г. 
Общата цел на Програмата е „Развитие на устойчива транспортна система“. 
Идентифицирани са две специфични цели за постигане на общата цел на Оперативна про-
грама: 

- Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевро-
пейската транспортна мрежа; 
- Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната ин-
фраструктура. 

Допустимите за финансово подпомагане интервенции са структурирани в пет приоритетни 
оси, от които за община Божурище са важни следните: 

Приоритетна ос 3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и то-
вари и развитие на устойчив градски транспорт; 

Приоритетна ос 4. Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизи-
рана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигур-
ността на транспорта”; 

Приоритетна ос 5. Техническа помощ. 
 
Проследяването на инвестиционните приоритети дава основание да се смята, че отразените 
в ОУПО предвиждания за изграждане на магистрален път София-Калотина по ново трасе 
спрямо сегашното на път I-8 и за промени в трасето на ж. п. линия Перник-Волуяк може да 
разчитат на финансова подкрепа по линията на тази оперативна програма. 
 
1.2.11 Връзки с Плана за управление на водите в Дунавски басейнов район, 2016-2021г. 
Актуализацията на целите за опазване на околната среда на повърхностните води (спрямо 
предходния план) е извършена на база:  

o оценки на екологично и химично състояние на актуализираните водни тела, вкл. 
определяне на показатели с отклонения от СКОС;  

o отчитане изпълнението на планираните в първия ПУРБ цели и изключения от 
постигането им,  
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o отчитане на извършените промени при актуализация на  границите на 
повърхностните  водни тела.  

За повърхностните водни тела в добро екологично състояние (добър екологичен потенциал) 
и добро химично състояние планираната цел за опазване на околната среда е: „Запазване на 
добро екологично и химично състояние“ (към 2021г. и 2027г.).  
 
За повърхностните водни тела в по-ниско от добро екологично състояние/добър екологичен 
потенциал и/или химично състояние са планирани следните цели за опазване на околната 
среда:   

o към 2015г.: „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние/ 
Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал. Опазване, подобряване и 
възстановяване на повърхностното водно тяло. Предотвратяване на замърсяването  и 
запазване на доброто химично състояние“;  

o към 2021г. и към 2027г. - в зависимост от обосноваване на изключение от постигане 
на целите:   
- „Постигане на СКОС за добро екологично състояние/добър екологичен потенциал 

(за показателите с отклонения) до 2021г. Предотвратяване влошаване на 
екологичното състояние/екологичния потенциал по останалите елементи за 
качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично 
състояние“, или:  

- „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние/умерен екологичен 
потенциал (за показателите с отклонения) до 2021г. Предотвратяване влошаване 
на екологичното състояние/екологичния потенциал по останалите елементи за 
качество. Намаляване на концентрацията на показателите с отклонения. 
Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите без 
констатирани отклонения в СКОС“; или  

- „Постигане на СКОС за добро екологично състояние (за показателите с 
отклонения) до 2021/2027г. Постигане на СКОС за добро екологично състояние (за 
показателите с отклонения коригирани с фонова концентрация) до 2027г. 
Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за 
качество. Постигане на СКОС за добро химично състояние (за показателите с 
отклонения) до 2027г. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по 
показателите без констатирани отклонения в СКОС“. 

 
Актуализацията на целите за опазване на околната среда на подземните водни тела (ПВТ) е 
извършена на база: 

o Оценка на химичното състояние, включително определяне на показатели с 
отклонения от стандартите за качество на околната среда (СКОС);  

o Оценка на количественото състояние на ПВТ;  
o Отчитане изпълнението на планираните в първия ПУРБ цели и изключения от 
постигането им.  



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

 

 
 22 

В резултат на направената оценка, са поставени следните цели за химично и количествено 
състояние на подземните водни тела:  
 
За подземни ВТ в добро химично и количествено състояние са планирани следните цели за 
опазване на околната среда:  

o Към 2015 г.: „Постигане и запазване на добро количествено и химично състояние“;  
o Към 2021 г. и 2027 г.: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.  

 
За подземни ВТ в лошо химично и добро количествено състояние са планирани следните 
цели за опазване на околната среда:  

o Към 2015г.: „Постигане и запазване на добро количествено състояние и 
Предотвратяване влошаването на химично състояние“;  

o Към 2021 г. или 2027 г. в зависимост от обосноваване на изключение от постигане на 
целите: Запазване на добро количествено състояние; Предотвратяване на 
влошаването на химичното състояние по показател с отклонение от СКОС (СКОС 
коригиран с фонова концентрация) и Запазване на добро химично състояние по 
останалите показатели или - Запазване на добро количествено състояние и Постигане 
и запазване на добро химично състояние”.  

 
Целите за повърхностни и подземни водни тела съгласно Приложения 5.1.1. и 5.1.2 на 
ПУРН 2016-2020 са подробно описани в раздели 4.3 и 4.5 по-долу.  
 
За постигане на горепосочените цели Плана за управление предлага програма от мерки.  
 
Територията на община Божурище не е определена като уявима зона за опазване на водите 
от замърсяване с нитрати от земеделски източници.  
 
1.2.12. Връзки с План за управление на риска от наводнения  
В публикувания на интернет-страницата на Басейнова дирекция Дунавски район ПУРН са 
определени райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146г от ЗВ в 
Дунавски район за управление на водите. Според картата с утвърдените райони със 
значителен риск от наводнения в Дунавския район за басейново управление в община 
Божурище няма участък със значителен потенциален риск от наводнения. 
 
ПУРН е изготвен от БД, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закон за водите 
/ЗВ/-Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“. 
 
Основните етапи при разработването му са: 

- Предварителна оценка на риска от наводнения и определяне на Райони със 
значителен потенциален риск от наводнения; 

- Изготвяне на карти на заплаха и на риск от наводнения; 
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- Изготвяне на програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и 
неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската 
дейност, околната среда и културното наследство, една част от които са предвидени 
за конкретни РЗПРН, а други са общи за РБУ. Приложими за община Божурище са 
общите мерки за ДРБУ, съгласно Приложение №9 към ПУРН 2016-2021г. в което са 
посочени и конкретните места за прилагане. При осъществяване на инвестиционни 
проекти, произтичащи от ОУПО, и които са планирани като мерки за изпълнение в 
ПУР да се прилагат мерки съгласно Становище по ЕО №1-1/2016 на проекта на 
ПУРН- Приложение №16 и Приложение №17 към ПУРН. 

 
1.2.13. Връзки с Регионалния план за развитие на Югозападния район за планиране 
2014-2020 г. (РПРЮЗРП) 
Аналитичната част на плана третира единно цялата територия на района, като 
териториалният разрез е на ниво област и в този смисъл не съдържа аналитична информация 
конкретно за община Божурище, но значителна част от характеристиките на икономи-
ческата и социалната сфера, инфраструктурата и околната среда са валидни и за нея.   
 
Целенасочваща роля за ОУПО има стратегическата част на РПРЮЗРП - стратегичес-
ките цели, приоритетите, специфичните цели и мерките, независимо, че в повечето случаи 
са формулирани твърде общо.  
 
В РПРЮЗРП е заложена следната визия - Югозападният район – национален еталон за ба-
лансирано развитие чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. С нея е свързана 
главната стратегическа цел - Устойчив икономически растеж чрез конкурентоспособност, 
инвестиционна атрактивност, подобрена жизнена среда и укрепен човешки ресурс при съ-
хранено природно и културно наследство. Техни производни са следните три стратегически 
цели: 

Първа стратегическа цел - Постигане на устойчив икономически растеж, чрез раз-
витие на конкурентоспособна диверсифицирана регионална икономика; 

Втора стратегическа цел - Постигане на балансирано и устойчиво регионално раз-
витие и укрепване на връзките между градските центрове и селските райони;  

Трета стратегическа цел - Икономическо, социално и териториално сближаване с 
останалите региони в ЕС. 
 
За ОУПО от значение са четири от общо петте приоритета и част от свързаните с тях спе-
цифични цели и мерки. 
 
От първия приоритет – Повишаване конкурентоспособността на регионалната иконо-
мика – с пряко или индиректно влияние върху устройството на територията са: 

- Специфична цел 1.3: Подобряване на бизнес инфраструктурата в индустриалните 
зони. Предвидените конкретни действия включват  
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o Обновяване на стари индустриални зони;  
o Изграждане на нови индустриални зони; 
o Изграждане технологични паркове и бизнес инкубатори. 

- Специфична цел 1.4: Оползотворяване на местния туристически потенциал, което 
се свързва с подобряване на инфраструктурата и съхраняване, опазване и подобряване на 
качествата на туристическите ресурси. Предвидените конкретни действия включват: 

o Развитие на атрактивни обекти от природното и културно наследство – възста-
новяване, опазване, експониране, оборудване, анимиране; 

o Подобряване на достъпа и прилежащата туристическа инфраструктура; 
- Специфична цел 1.5: Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор и жизнени 

селски райони и в частност предвижданията за: 
o Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура; 
o Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното 
въздействие на водите (речни корекции, диги, дренажи); 

o Насърчаване развитието на биологичното земеделие, което в съчетание с при-
родните дадености е ресурс за екотуризъм.  

 
От втория приоритет – Развитие на техническата инфраструктура – с непосредствено 
или индиректно влияние върху устройството на територията са: 

- Специфична цел 2.2: Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфра-
структура; 

- Специфична цел 2.3: Усъвършенстване на системата за управление на ТБО и в част-
ност мерките: 

o Изграждане на съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци; 
o Изграждане на депа за строителни отпадъци и съоръжения за рециклирането 
им; 

o Поетапно закриване и рекултивация на стари общински депа; 
- Специфична цел 2.4: Разширяване на газопреносната мрежа и ползването на ВЕИ. 

До 2020 г., делът на ВЕИ в крайното енергийно потребление да достигне 17%. 
 
От третия приоритет – Опазване и подобряване на околната среда – от съществено зна-
чение за устройството на територията е: 

- Специфична цел 3.2: Подобряване на управлението на риска от природни бедствия, 
възстановяване на нарушени терени и предпазване от ерозия; 

- Специфична цел 3.3: Опазване и поддържане на биоразнообразието на защитените 
територии; 

- Специфична цел 3.4: Устойчиво управление и стопанисване на горите, включващо и  
развитие и използване на туристическия потенциал на горите; интегриране на туризма с 
традиционните дейности по управлението им. 
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От четвъртия приоритет – Повишаване конкурентоспособността на човешките 
ресурси и  подобряване качествата на урбанизираната среда – за ОУПО са съществени: 

- Специфична цел 4.2:  Интегрирано обновяване и развитие на градовете. Включва 
възможности за подкрепени намеси в целия комплекс от елементи на урбанизираната среда: 

o Благоустрояване и обзавеждане на градска среда, вкл. „достъпна среда”; 
o Обновяване на жилищни и обществени сгради; 
o Спортна, културна, образователна, здравна и социална инфраструктура; 
o Интегриран градски транспорт – инфраструктура, подвижен състав, функцио-
ниране, достъпност; 

o Внедряване на мерки за енергийна ефективност във всички елементи на урба-
низираната среда. 

Вероятно е финансирането да бъде по ПРСР. 
- Специфична цел 4.3: Селските райони – за да ги има. За противодействие на социал-

ната, икономическата и демографската деградация следва интегрирани инвестиции да се 
насочват към изграждане, респ. обновяване на местна инфраструктура, предлагане на 
основни първични услуги, обновяване и благоустрояване на селата. Следва да се стимулира 
развитието на туризма и да се подкрепят традиционните дейности за диверсификация и 
укрепване на местната икономика;  

- Специфична цел 4.4: Балансирано пространствено развитие за да се противопоставя 
на тенденциите за пространствена поляризация и движение към моноцентрични модели на 
развитие. 
 
РПРЮЗРП интегрира в себе си глобалните екологични индикатори и в рамките на 
предварителната му оценка предявява екологични изисквания, валидни за ОУПО, както 
следва: 

- при реализацията на съответните дейности да се вземат предвид границите и режи-
мите на всички защитени по реда на специален закон територии и зони; 

- развитието на възобновяеми енергийни източници да става в съответствие с 
мерките и ограниченията в Националния план за действие за енергията от възобновяеми из-
точници за периода 2011-2020 г.; 

- развитието на туризма да става съобразно нормите за рекреационно натоварване и 
съобразяване със статута на територията; 

- да бъдат взети предвид разработените от Басейновите дирекции „Предварителни 
оценки на риска от наводнения“, в които са определени районите с потенциален риск от на-
воднения. 
 
1.2.14. Връзки с Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 
2014-2020 год. 
Акцентът на визията за развитие на областта е насочен към интегрирането на дейности за 
балансирано териториално развитие, преодоляване на различията и намаляване на 
полярните тенденции в икономически и социален план. 
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Стратегическата рамка за развитие на областта включва три стратегически цели, всяка от 
които насочена към един от аспектите, обхванати от концепцията за устойчиво развитие – 
икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда. 
 
Всяка от стратегическите цели включва три приоритета, формулиращи основни насоките за 
интервенции, чрез мерките в общинските планове за развитие, съобразени със спецификите 
на наличните инструменти за финансиране. Към всеки от приоритетите са формулирани 
специфични цели, които поясняват и прецизират тези насоки. 
 
Стратегическа цел 1: Икономическо развитие 
Приоритет 1: Развитие на приоритетни сектори; 
Специфична цел 1: Развитие на земеделието; 
Специфична цел 2: Развитие на преработвателна промишленост. 
Важен акцент за постигане на тази специфична цел се поставя на:  
   - предоставяне на стимули за развитие и прилагане на иновации в производството; 
   - подпомагане развитието на предприятията от хранително-вкусовата промишленост: 
Специфична цел 3: Развитие на туризма 
Специфична цел 4: Развитие на високи технологии 
Приоритет 1: Насърчаване на инвестиционната активност 
Приоритет 2 е насочен към пряко подпомагане както на малки и средните 
предприятия, така и на новостартиращи бизнеси от всички икономически сектори в 
територията на областта. 
Приоритет 3: Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на 
енергийните ресурси 
Специфична цел 1: Създаване на предпоставки за преминаване към нисковъглеродна 
икономика и подобряване на енергийната ефективност на производства, сгради и 
съоръжения 
Специфична цел 2: Намаляване на енергийната зависимост от традиционни източници чрез 
по-широко въвеждане на възобновяеми енергоизточници; 
Специфична цел 3: Насърчаване на ЕЕ чрез повишаване на информираността и разработване 
на областни и общински програми. 
 
Стратегическа цел 2: Социално развитие 
Приоритет 1: Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното 
качество 
Специфична цел 1: Ефективно обхващане на населението с програми за здравна 
профилактика; 
Специфична цел 2: Подобряване на условията за достъп до първична и специализирана 
медицинска помощ в повече населени места; 
Специфична цел 3: Повишаване на здравната култура и подобряване на достъпа до дентално 
медицински услуги 
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Приоритет 2: Повишаване на културния и образователен статус на населението 
Специфична цел 1: Насърчаване на социалното и образователно включване на не-
облагодетелствани групи (възрастови, етнически и т.н.) и предотвратяване на отпадането от 
образователната система; 
Специфична цел 2: Стимулиране въвеждането на нови образователни методи и програми в 
училищата и насърчаване културната и социална дейност на читалищата; 
Специфична цел 3: Стимулиране на дейности в различни сфери на културния живот. 
 
Стратегическа цел 3: Опазване на околната среда и действия по изменението на 
климата 
Приоритет 1: Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на 
европейската и националната нормативна уредба 
Специфична цел 1: Окончателно изграждане на инфраструктура, системи и инсталации за 
предотвратяване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 
Специфична цел 2: Закриване, рекултивация и мониторинг на общински депа, 
несъответстващи на стандартите, премахване на нерегламентираните сметища и 
насърчаване на превантивни дейности за недопускане на образуването им; 
Специфична цел 3: Насърчаване информираността и културата на гражданите и бизнес 
структурите за предотвратяване, разделно събиране, оползотворяване на отпадъците. 
 
Приоритет 2: Интегрирано управление на водите 
Специфична цел 1: Изграждане и модернизиране на водностопанска инфраструктура; 
Специфична цел 2: Подобряване управлението на водните ресурси, предотвратяване на 
засушаванията; 
Специфична цел 3: Управление на риска от природни бедствия - наводнения, свлачища и др. 
 
Приоритет 3: Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените 
територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата 
чрез 
   - устойчиво управление на горските ресурси, вкл. управление на риска от горски пожари и 
мерки срещу незаконните сечи и бракониерство; 
   - насърчаване на устойчиви практики и ползване в защитените територии и зоните от 
екологичната мрежа НАТУРА 2000; 
   - повишаване на информираността по отношение необходимостта от опазване на околната 
среда и биоразнообразието. 
 
1.2.15. Връзки с Общинския план за развитие на община Божурище – програмен 
период 2014-2020 г. 
Общинският план за развитие на община Божурище за периода 2014-2020 г. определя 
общата рамка и насоките за развитие на общината (в средносрочен план), съответстващи на 
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целите и приоритетите на по-високите нива и обуславящи постигането на устойчивост в 
развитието на общинската териториална и социална общност. 
Много от постановките на стратегическата част на ОПР имат стойност на целеви ориен-
тири за ОУПО, а от някои произтичат и конкретни задачи за решаване.  
Визията за развитието на община Божурище отразява желаните промени и желаното 
състояние за развитието на общината в един дългосрочен период. Тя отразява мнението на 
местните хора и има мобилизиращ и консенсусен характер, обединяващ териториалната 
общност: „Община Божурище 2020г. - просперираща и устойчиво развиваща се 
териториална общност, осигуряваща висок стандарт на средата за обитаване и конкурентни 
условия в рамките на Столичната агломерация за бизнес, генериращ висока добавена 
стойност. Фокусът на развитие през програмният период: концентрация върху човешкият 
капитал (инвестиции в образование, спорт и здравеопазване), административният капацитет 
и модерният, компактен и иновативен бизнес“. 
Стратегическите цели и приоритети, определени с общинския план за развитие  и намиращи 
се в пряка връзка с ОУПО са както следва: 
Стратегическа цел 1: Ускорено развитие на конкурентоспособна икономика и 
привличане на инвестиции с цел повишаване на доходите 
Приоритет 1.1: Развитие на конкурентноспособна икономиката 
Приоритет 1.2: Развитие на модерно земеделието 
Мярка 1.2.1.: Затваряне на цикъла на агробизнеса. 
Мярка 1.2.2.: Развитие на модерно земеделие чрез налагането на устойчиви и биологични 
земеделски практики. 
Мярка 1.2.3: Подкрепа за развитието на земеделските производства. 
Приоритет 1.3.: Рекреация и туризъм 
Мярка 1.3.1.: Печеливш спортен туризъм и активна рекреация. 

• Изграждане на аква-парк. 
• Изграждане на велоалеи – в град Божурище и между населените места, вкл. за маунтин-

байк. 
Мярка 1.3.2..Създаване на условия за развитие на културен туризъм. 
Мярка 1.3.3. Рекреация. Подобряване и поддръжка на зелените системи в община 
Божурище: 

• Проектиране и изграждане на парк „Орлите“. 
• Интегриран проект „Зелени системи“. 
• Работен проект за Изграждане на ботаническа градина; 
• Работен проект за изграждане на зоокът; 
• Изграждане на площадки за игра. 

Стратегически цел 2: Адаптиране на общинската територия към устойчив модел на 
териториално устройство, осигуряващо ефективно инфраструктурно осигуряване и 
качествена среда за обитаване и бизнес 
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Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата 
Мярка 2.1.1: Подобряване и модернизация на транспортната инфраструктура на общината 

• Работен проект за обръщало за авт. транспорт, интегриран с проект за пътна връзка на 
махала „Черна бара“ към път Е80; Технически проект за реконструкция на булевард 
„Европа”; 

• Нов местен път, започващ от път III-638 (София–Брезник) и стигащ до регулационните 
граници на с. Хераково, от км. 0000 до км. 1+566.30, част от общинската пътна мрежа на 
Община Божурище („Южна връзка”); 

• Рехабилитация на улици от ОК 99 през ОК 80 до край регулация с. Хераково във връзка 
с нов местен път („Южна връзка”) 

• Нов местен път, започващ от регулационните граници на с. Хераково и стигащ до път I-
8 (гр. София - Калотина), от км. +583.37 до км. 2+909.12, част от общинската пътна мрежа 
на Община Божурище ("Северна връзка") 

• Рехабилитация и реконструкция- "Северна връзка" от улици от ОК131 - ОК144 до 
крайна регулация с. Хераково”. 

• Рехабилитация и реконструкция на SFO2021: /I-8/ - Храбърско и пътни връзки с път I-8 
от km 0+030.00 до км 4+955.42; 

• Реконструкция на път SFO3024 : /I-8/- Бобен – Хераково /SFO1400/, oт km 0+0030.00 дo 
km 2+985.68. Реконструкция на път SFO3024:/I-8/- Бобен – Хераково /SFO1400/, oт km 
2+480 дo km 2+770 

• Нова пътна връзка и мост над река Гурмазовска, между път III -638 (София –Брезник) и 
новопроектиран път от км. 0+228.01, свързващ бъдещ спортен комплекс. 

• Реконструкция на улици в град Божурище: нови – ул. „Кипарис”, ул. ОТОТ 68-65-63-
49а-217а-44; улица ОТОТ1-2-3-5-9-5-4; Ниво на завършеност – до разрешение за строеж. 

• Идеен проект-част пътна за обект: „Транспортен достъп в УПИ II-019126 в кв. 9, м. 
„Черна бара”, гр. Божурище, община Божурище, област Софийска от път I-8 /София-
Калотина/, км. 42+610/ляво/. 

• Реконструкция на път SFO1400, гара „Бригадир” – Пролеша-Хераково от км 0+000 до 
км.9500 (актуализация на проектната документация); 
 
Мярка 2.1.2: Подобряване и модернизация на водният сектор, канализацията и 
пречистването на отпадните води; 

• Реконструкция на водопроводна мрежа – с. Гурмазово; 
• Изграждане на канализационна мрежа – с. Гурмазово; 
• Изграждане на канализационна мрежа– с. Пролеша; 
• Реконструкция на водопроводна мрежа – с. Пролеша. 
• Реконструкция на водопроводна мрежа – с. Хераково. 
• Изграждане на канализационна мрежа на Хераково. 
• Проект за канализация на Храбърско. 
• Проект за канализация на село Пожарево. 
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Мярка 2.1.3.: Подобряване на електроснабдяването. 
• Технически проект за енерго-спестяващо осветление на бул. „Европа” към проект за 

реконструкция на бул. „Европа“. 
• Проект за енергиен мениджмънт на улично осветление. 
• Енергоспестяващо осветление към проект „Хора и криле“. 

 
Приоритет 2.2.: Съхранение и опазване на околната среда 
Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на атмосферния въздух и целесъобразно ползване и 
управление на водните ресурси и опазване на чистотата им; 
Мярка 2.2.2.: Подобряване управлението на отпадъците; 
Мярка 2.2.3.: Развитие на зелената система в общината и опазване на биоразнообразието 

• Проект „Зелена община 
Приоритет 2.3.: Пространствено планиране и управление 
Мярка 2.3.1.: Разработване на устойчив и балансиран модел за пространствено развитие и 
устройство на територията 

• Концепция за пространствено развитие на община Божурище 
• Изработване на ОУП на община Божурище;  

Мярка 2.3.2.: Подобряване ефективността на управлението на територията, ползването на 
поземлените ресурси и инвестиционния интерес 
Мярка 2.1.8.: Опазване и социализиране на недвижимите културни ценности 

• Разработване концепция за изграждане на център вкл. парк, заснемане и паспортизация 
на наличните сгради и растителността, проектиране и изграждане музей на авиацията 

• Проект за консервацията и реставрацията на стенописите на Казаков. 
• Разработване концепция за изграждане на цялостен екологичен център на град 

Божурище, с обхват: парк „Орлите“, зоната около „Народно Читалище Хр. Ботев 1934“, 
„Централна градска част“ на гр. Божурище, заснемане и паспортизация на наличните сгради 
и растителността, аква-парк, кв.43, кв.91. 
 
Наблюдението и контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на предвижданията на 
Общинския план за развитие се извършват от Специализирана група за наблюдение, 
назначена със заповед на Кмета. 
 
1.2.16 Връзки с План-Програма за развитие на туризма в община Божурище, 2013-2020 
Основната цел на програмата е да формира устойчива политика за развитие на туризма в 
Община Божурище, като част от Локална културна система /ЛоКуС/ „Велика София” и 
Метрополия София. Наблегнато е на полицентричния модел за развитие и е съобразена с 
ТДР 2020 на ЕК. В програмата са отчетени данни, предоставени от НСИ и географско-
икономическите характеристики на общината. 
 
Съгласно програмата „Уникалността на Божурище от гледна точка на потенциал за 
развитие на туризма се заключава в следните направления: авиация и 
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самолетостроене; творчеството на Д. Казаков; етнографски и фолклорни традиции; 
спортен и развлекателен туризъм – традиции в коневъдството и изградена конна база, 
традиции в редица спортове и налични изградени бази(плажен волейбол, тенис, сумо, 
футбол,  бойни спортове и др.); селски туризъм - едновременно: близост със София и 
екологично чиста и запазена природа“. 
 
Общината не разполага с почти никаква туристическа среда, въпреки, че може да се 
превърне в предпочитана близка дестинация за туристи от София. 
 
Основна стратегическа цел: Божурище - подкрепящ, устойчив и интегриран културно-
туристически  център на Столицата. 
 
Специфични стратегически цели: 
1. Развитие на туризма в рамките на ЛоКуС «Велика София»; 
2. Прилагане на иновативни подходи за развитие на интегриран туризъм; 
3. Развитие на туризма в рамките на Еврорегион „Нишава” и Метрополия София. 
 
Приоритети: 
Приоритет 1: Културно-исторически туризъм и образователен туризъм; 
Приоритет 2: Селски туризъм; 
Приоритет 3: Спортно-развлекателен туризъм; 
Приоритет 4: Етнографски и фестивален туризъм. 
 
С оглед постигане на стратегическите цели са изведени основните инструменти за развитие 
на туризма по посочените приоритети: 
 
По приоритет 1: Културно-исторически  и образователен туризъм 
1.1.1. Дейности за запазване и популяризиране творчеството на Нерон. 
1.1.2. Дейности за популяризация на историческото наследство на общината, чрез атракции 
и експозиции, посветени на авиацията и самолетостроенето. 
1.1.3. Образователен туризъм. 
 
По приоритет 2: Селски туризъм  
В селата могат да бъдат развивани различни форми на индивидуален селски и съчетан с него 
спортен туризъм, свързани с дребни атракции. 
 
По приоритет 3: Спортно-развлекателен туризъм 
1.3.1. Изграждане на екопътеки; 
1.3.2. Конна езда; 
1.3.3. Програми, демонстриращи обикновения бит, нехарактерен за урбанизираното 
общество при индивидуални или групови посещения в къщи за гости; 
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1.3.4. Риболов; 
1.3.5. Изграждане на атракционни зони и паркове, свързани със занаятчийство, етнографски 
традиции, местна флора и фауна и др.; 
1.3.6. Развитие на различни форми на био-кулинарен туризъм чрез изграждане на 
подходяща инфраструктура и сътрудничество с мрежови структури и браншови 
организации; 
1.3.7. Изграждане на спортни съоръжения на открито; 
1.3.8. Провеждане на събития; 
1.3.9. Изграждане на инфраструктура за велокрос; 
1.3.10. Обособяване на интегрирани велоалеи и места за активен отдих в общинския център 
и селата по маршрути. 
 
По приоритет 4: Етнографски и фестивален туризъм 
1.4.1. Изграждане сцена на открито; 
1.4.2. Изграждане на многофункционална зала; 
1.4.3. Провеждане на фестивали; 
1.4.4. Провеждане на концерти; 
1.4.5. Организиране на етнографски експозиции, демонстрации на традиционни занаяти и 
др. 
 
Ресурсното осигуряване на програмата за развитие на туризма в община Божурище включва 
планиране на необходимите средства, специалисти и експерти за изпълнение на 
набелязаните дейности.   
 
 
1.3 МЯСТО НА ПЛАНА В СИСТЕМАТА НА ПЛАНИРАНЕ 

Планирането и управлението на територията представлява сложен, динамичен и 
пространствено обусловен процес, който се обуславя от нуждите и желанията на местната 
общност, съобразява се с наличните ресурси и потенциали за развитие, структурира се в 
политики и стратегии за развитие и се прилага чрез конкретни модели за устройство на 
територията. 
 
Разглеждана в този контекст, задачата е изготвяне на ОУП на община като документ, 
заемащ междинно йерархическо ниво и изпълняващ ролята на редуктор, осигурявайки 
плавен преход и конкретизация при реализирането на насоки, дефинирани от планови 
документи на по-високо, стратегическо ниво, като се започне от Национална стратегия за 
регионално развитие през регионалните планове за развитие и областните стратегии към 
местното планиране на ниво община с общински план за развитие.  
 
Общият устройствен план съдържа ясно дефинирани устройствени зони в рамките на 
територията с конкретни граници, предназначение и устройствени режими, изпълняващи 
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залегналото в плановите документи от по-високо ниво. Устройствените параметри, 
предвидени в ОУПО са задължителни за последващото подробно устройствено планиране. 
 

 
2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО 
ЗНАЧЕНИЕ Целите на опазване на околната среда от национално и международно значение са 
анализирани в точка 6 от настоящата екологична оценка, където предмет на анализ за 
съответствията между националните цели и предвижданията на ОУП на община са 
проектите на Национална програма за развитите на България 2020 и Национална стратегия 
за околна среда 2009-2018г.    
 
 
3. КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  Провеждането на консултации и отразяване на резултатите от тях е извършено съгласно 
изискванията на глава IV от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми. Организираните от Възложителя, авторския колектив на 
ОУП и експертите по ЕО консултации, са обработени представени в приложенията към 
настоящият доклад.   
 
       
4. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ 
БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА В методически аспект, при анализът на съществуващото състояние на компонентите и 
факторите на околната среда и особено предвид подчертано динамичният характер на някои 
от тях,  предмет на оценка са и територии, разположени извън границите на  общината. 
 

4.1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Територията на община Божурище, предмет на планиране, притежава следните основни 
характеристики: 

 Местоположение - Западна Средна България, южнобългарска планинска 
котловинна област,  Югозападен район на планиране, Софийска област, западна част на 
Софийска котловина; североизточни части на Вискяр и Люлин, непосредствена близост до 
гр. София; 

 площ – 143 295 дка.; съставлява 2.02% от територията на Софийска област и 0.27% 
от тази на страната; 

 граници – на североизток - със столичен район Връбница, на югоизток - с районите 
Банкя и Люлин, на юг - с общините Перник и Брезник, на север - с община Костинброд, на 
запад - с община Сливница;   

 релеф – котловинно-хълмист; северната част на общината е с котловинен характер, а 
южната – с предпланински;  североизточно от град Божурище, на границата със Столична 
община, се намира най-ниската ѝ точка – 548 m н.в; на югозапад релефът става хълмист, 
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постепенно надморската му височина се повишава и включва подножията на планините 
Вискяр и Люлин; на границата с община Перник се намира връх Форта 1024,5 m, най-
високата точка на общината; северозападно от Радуйската седловина в границите на 
общината попадат крайните югоизточни части на планината Вискяр с  връх Шезуп 959,4 m, 
разположен югозападно от с. Храбърско; 

 селищна мрежа – представена е 10 населени места, в т.ч. 1 град – Божурище и 9 
села, от които Божурище принадлежи към 3-та категория, Пролеша, Хераково и Храбърско 
– към 6-та. Гурмазово, Пожарево-7-ма, Златуша, Росоман, Делян и Мала Раковица - 8-ма; 
населените места в равнината част на общината, където живее 97% от населението на 
общината са със стабилно и динамично развитие /Божурище, Пролеша, Хераково, 
Храбърско, Гурмазово и Пожарево/; останалите населени места, разположени в 
припланинската част на общината са без развитие; за общината е характерна добре развита 
мрежа от вилни зони; на територията на общината функционират 6 кметства;  

 население – към 2011г. населението е  8 473 човека; в общинския център гр. 
Божурище живеят 5 619 човека - 66,3% от населението на  общината; в 4-те много малки 
села – Златуша, Росоман, Делян и Мала Раковица живеят общо 154 д. /в с. Делян живеят по-
малко от 20 д., а в Мала Раковица - по-малко от 10 д./; гъстотата на населението е 55.6 д/кв. 
км при 70.3 д/кв. км средно за страната;            

 демографско развитие – положително, с ясно изразен механичен прираст; висок 
дял на образователно равнище; отрицателен естествен прираст и тенденция към намаление 
на населението в припланинските населени места, процес на застаряване на селското 
население; 

 климат - общината спада към умерено-континентална климатична подобласт, 
характеризира се със студена зима и дълго и топло лято, преобладават ветровете от запад, 
следвани от тези от изток; температурни инверсии, неравномерно разпределение на 
валежите в годишен аспект, висок относителен дял на тихо време; значителен соларен 
потенциал; благоприятен почвено-климатичен потенциал;  

 повърхностни води –  община Божурище попада във водосборната област на река 
Искър и в частност на нейния ляв приток река Блато. През общината от запад на изток 
протичат две по-големи реки, десни притоци на река Блато. Първата от тях е Костинбродска 
река (32 km, Беличка река, Белица), която с изключение на най-горното и на най-долното си 
течение протича през община Божурище. Нейни основни притоци са Радуйска река (десен), 
Делянска река (ляв) и Хераковска река (десен). В югоизточната част на общината, в т.ч. и 
през град Божурище протича река Църна бара, вторият по-голям десен приток на река 
Блато; повърхностните води са с дъждовно-снежно подхранване и неустойчиво 
разпределение на оттока под влияние на европейско-континенталните климатични условия; 
изградени са три язовира с обща площ 156 дка.; язовирите при с. Пожарево и с. Храбърско 
са общинска собственост, а този в с. Хераково – държавна.; няма естествени езера; проблем 
за общината е замърсяването на повърхностните води, вкл. тези, предназначени за питейно 
водоснабдяване; 



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

 

 
 35 

 риск от наводнения – територията на община Божурище не попада в зоната със 
значителен потенциален риск от наводнения и не фигурира като рискова в плановете на БД 
„Дунавски район“; водосборната зона на реките в общината е сравнително малка, но при 
прииждане на води край коритата на реките и деретата в миналото са причинявани щети на 
инфраструктурата и на имотите на гражданите в ниските части на град Божурище; 

 подпочвени води – плитки подземни води в кватернерните чакълесто-песъчливи 
глини с дълбочина на залягане 2,8 м. (в терасата на р. Гурмазовска) и 4-7 м. в градската 
зона; установени са и слабо минерални напорни води с дълбока циркулация на около 200 м. 
дълбочина, с дебит 3-5 л/сек  с температура 27ºС; на места водят до заблатяване на 
ливадните почви в периодите на високите стоежи на нивото им;  

 минерални водоизточници – в землището на гр. Божурище са установени са слабо-
минерализирани напорни води с дълбока циркулация, с дебит 3-5 л/сек и температура 240; 

 почви – преобладаващи са 2 основни типа зонални почви, обусловено от 
морфографските, климатични и други почвообразуващи условия; представени са чернозем-
смолници и алувиалните и алувиално-ливадни почви; мотивират отглеждането на 
разнообразни земеделски култури; профилът на всички почви е антропогенизиран,  
прогресивно изтощаван и изменен в отрицателна посока в сравнение с първоначалното му 
естествено състояние; няма съоръжения за напояване и/или отводняване; 

 полезни изкопаеми – налични са 4 находища на кварцови пясъци, манганови руди, 
твърди горива; в границите на общината попада част от Храбърски въглищен участък, като 
част от Софийски въглищен басейн, не се експлоатира; няма издадени концесии за добив на 
подземни природни богатства; 

 флора, фауна – флористичното и фаунистично разнообразие е обусловено от 
физико - географското положение и умерено - континенталния климат; наблюдават се  
промени в естествените местообитания; останки от естествена горска растителност са 
съхранени в тесни ивици  и участъци, главно в юг-югоизточната част на общината; 
съвременната естествена растителност е представена от листопадна дървесна растителност 
/върба, топола, дъб, благун/, тревисти и храстови с ограничено териториално 
разпространение; животинския свят е с беден видов състав; широко разпространение имат 
разнообразни лечебни растения;  

 защитени растителни видове - на територията на община Божурище /север – 
североизточно от гр. Божурище/ е установено находище на теснолист божур (Paeonia 
tenuifolia); според Червена книга на България (2011), видът е със статут „застрашен“;  

 икономически профил – общината е една от добре развитите икономически 
общини в региона; на територията й са регистрирани и активно работят в началото на 2014 
година около 6000 фирми; в икономическата структура на общината преобладават 
преработващата и лека промишленост и логистиката; водещи са производството на ел-
съоръжения, на мебели, производство на хлебни, шоколадови и сладкарски изделия, 
преработка на сурово кафе, мелници, производство на ветеринарно-медицински препарати, 
перилни и почистващи препарати, хотелски консумативи, шивашка промишленост, 
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преработване на метали и производство на метални изделия, преработване и 
оползотворяване на отпадъци от хартия и пластмаси; селскостопанското производство е 
представено от зърно-производство, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, фуражни 
култури;  животновъдството е представено то дребни фамилни стопанства;  

 туризъм – няма традиции в развитието на масовия туризъм; налични са 
предпоставки за развитие на разнообразни форми на туризъм – етнографски, културен, 
велотуризъм, селски и др.; 

 газоснабдяване – общината разполага с около 24 км. газопреносна мрежа, основно в 
гр. Божурище, където са газоснабдени обществени обекти и  битови абонати;  

 транспортно-комуникационна мрежа – общината се обслужва от първокласен път 
София-Калотина /част от транспортен коридор ОЕТК № 10/ и третокласен път Божурище-
Гурмазово-Пожарево-Росоман-Златуша-Делян с обща дължина 20 км.; в близост преминава 
ОЕТК №4 и ОЕТК №8; железопътната инфраструктура включва част от жп линията София-
Банкя и София-Перник;  

 летищен комплекс Божурище – Летищният комплекс „Божурище“ представлява 
първото летище в югоизточна Европа и едно от най-старите на континента. Построено в 
между 1912 и 1914 година по проектна документация за немското летище Гросенхайм, 
построено през 1910 година край Дрезден. За начало на изграждането на летищния 
комплекс може да се приеме и 1911 година, когато е направено отклонението на 
железопътната линия от гара Волуек за Божурище, за да могат по нея да се доставят 
/предимно от Германия/ строителни материали и метални конструкции за самолетна 
работилница и хангари. Цялостно летищния комплекс е завършен в началото на 1920-те 
години. През 1915 година е основано българското Авиационно училище, чиято база е 
комплекса в Божурище. Тук е конструиран и изпитан първият български самолет от Асен 
Йорданов. Сред първоначалните постройки от този период са хангар, самолетна 
работилница, служба за аерофотоснимки, параден вход, параклис, водна кула, дизелова 
електроцентрала. През 1930 година комплексът е разширен със сградата на първата 
аерогара за гражданска авиация. 

 водоснабдяване – осъществява се от 13 броя водоизточници, чрез сондажни 
кладенци, 10 броя помпени станции, каптажи с напорни резервоари; дължината на 
външната водопроводна мрежа е 38 км., в по-голямата си част амортизирана със сериозни 
загуби на вода; вътрешната водопроводна мрежа е с дължина 57 км., от които около 90% са 
етернитови; изградената водоснабдителна мрежа не позволява оптимално задоволяване 
нуждите от питейна вода на населението; 

  канализация – канализационна мрежа е изградена частично в гр. Божурище и 
селата Гурмазово и Храбърско с  обща дължина 5.8 км.; отпадните води се заустват в речни 
корита и дерета; няма изградени ПСОВ; 

 електропреносна мрежа – всички населени места са електроснабдени; мрежата е 
средно напрежение, в сравнително добро състояние, изградени са 935 стълба на 
магистрален електропровод; подземните ел-проводи са с обща дължина 12.5 км.;  
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 защитени зони – в границата на общината попада малка част от една защитена зона 
по директивата за опазване на дивите птици – ЗЗ „Мещица“ с предмет на опазване видовете 
„ливаден дърдавец” (Crex crex) и „червеногърба сврачка” (Lanius collurio);  защитената зона 
е обявена с цел опазване, поддържане и възстановяване на местообитанията на двата вида 
птици за постигане или подобряване на тяхното благоприятно природозащитно състояние. 
обхваща 63,2 ха. от землищата на селата Делян и Златуша;  

 защитени територии – в границите на община Божурище няма обявени защитени 
територии по ЗЗТ;   

 вековни дървета – обявени са 2 вековни дървета в гр. Божурище;  
 КИН – значително културно нематериално, материално, недвижимо и движимо 

културно наследство, предпоставка за развитие на различни форми на отдих и туризъм. 

 

4.2 КЛИМАТ, КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

4.2.1 Климатични фактори 

Територията на община Божурище принадлежи към умерено-континенталната климатична 
област. За анализ на климатичните фактори се използват данните от МС Божурище, 
разположена на 554 м. н. в.  
Температурният режим в района на общината е в тясна зависимост от местоположението, 
надморската височина и характера на релефа, които се явяват основните азонални фактори 
при формиране на климата. Съгласно данните от МС Божурище, средногодишната 
температура е 9.70С.  Средните юлски температури са 20.40С, януарските– -2.60С, тези през 
април – 9.9 и октомврийските – 10.60С. Средната годишна абсолютна максимална 
температура е 39.60С, а средната годишна минимална – 4.80С. Средногодишната 
температурна амплитуда е 10.70С, като с най-високи стойности е тя през м. август – 14.30С. 
Периодът с трайно задържане на температурите над 50С е с начало 17.03 и край – 22.11. 
Началото на трайно задържане на температурите над 100С е 10.04, а краят – на 22.10.  Най-
ранната дата на първия мраз 20.09, а най-късната – 22.11. Средната продължителност на 
свободното от мраз време е 176 дни. 
Средногодишното количество на валежите в района е около 600 мм. Най-малко валежи 
падат през зимата (19% от всички валежи), а най-много през пролетта (26.3%), като с най-
много валежи са месеците май и юни – по около 80 мм. средно месечно. През лятото и 
есента пада 54.7% от годишното валежно количество. Средната дата на образуване на 
устойчива снежна покривка е 26.11, а най-късната дата на разрушаването й – 29.04. 
Устойчива снежна покривка се образува в периода 1.12-06.04. Средната продължителност на 
дни със снежна покривка е 110 дни, а относителния дял на зимите с устойчива снежна 
покривка е 40%. През зимата, при обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър се 
образуват снежни преспи и може да възникне усложнена обстановка в участъци от 
общинската и републиканска пътна мрежа.  
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С най-голяма честота са ветровете от запад, които се проявяват през 25.7% от случаите с 
вятър, следвани от тези от северозапад – 21.7%, а тези от изток – 21.0%. С най-слабо 
проявление са ветровете от север и юг, които заемат 3.3-3.5% от случаите с вятър. Случаите 
с тихо време са значителни и възлизат на около 33.7% от годината. Случаите “тихо време” 
са разпределени сравнително равномерно през различните месеци. С най-голямо проявление 
е тихото време през м. септември, а с най-ниско – през м. март. Като цяло, ветровете в 
обхвата на община Божурище са с високи скорости. С най-голяма скорост са ветровете от 
югозапад (5.8 м/сек) и от юг – 5.7 м/сек, следвани от тези от запад и северозапад и 
североизток, чиито средни скорости са 4.0-4.6 м/сек. Ветровете от останалите сектори са със 
средна скорост около 3 м/сек. 
Средногодишната влажност на въздуха е около 72%, като най-висока е тя през месеците 
ноември, декември и януари (по 81% средно), а най-ниска – през юли и август (63 и 60%). 

Средногодишния брой на дни с мъгли е сравнително висок – около 40, като в периода 
ноември-март се случват  се случват 91.4% от тях. 
 
Средногодишната относителната продължителност на слънчево греене е 50-60%, като най-
висока е тя през август – 70% и юли (68%). Измерена в часове, средногодишната 
продължителност на слънчево греене за района е около 2 180 часа. 
 

4.2.2 Качество на атмосферния въздух 
Под „Качество на атмосферния въздух“ се разбира състоянието на въздуха на открито в 
тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и 
състоянието естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен 
произход. 
Основните причинители за замърсяване на въздуха като правило са: 
�  производствените дейности, които въздействат върху качествата на атмосферния 

въздух чрез отделяне на вредни вещества в околната среда в зависимост от структурата на 
промишлеността, обема и вида на произвежданата продукция, състава на използваните 
суровини и спомагателни материали, крайните продукти, нивото на използваните 
технологии, вид и ефективност на пречиствателни съоръжения и др. В структурата на 
предприятията най-голям дял имат микропредприятията, представляващи повече от 90% от 
икономически активните предприятия в общината. Основните производствени обекти по 
видове производства са: 

 хранително-вкусова промишленост – фабрика за кафе „Спетема“, гр. Божурище, 
мелница с. Гурмазово, производство на захарни, сладкарски и хлебни изделия - „Милмекс“ 
ООД, „Маркрит“, „Маркос“, „Кю ен Бренд къмпани“; 

 производство на мебели, паркети, дограма – „Станков“ ЕООД, „Сакс 2000“ ООД, 
„Метрон и Амо“, с. Пролеша, „Левском – с. Пролеша, „Фопрестрейд, Европанел; 
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 други производства:  
- „Неофарм“ и „Кенди“ – твърди дозирани лекарствени форми; 
- „Оскар Ел“ – производство на ел-табла; 
- „Римпекс“ – производство на метални врати и огради; 
- „Ангро“ – строителни материали, бои и лакове; 
- „Стром 21“ – изолационни системи; 
- „Бета макс Джи Ви Си“ – крепежни елементи за мебели; 
- „Термоинженеринг“ – климатични и вентилационни системи; 
- Печатница „Запад-Изток“; 
- „Геран Био“ ООД – производство на опаковки от хартия и картон; 
- „Унитрейд БГ“ ООД – предприятие за преработка и оползотворяване на 
отпадъци от хартия и пластмаси; 

- Конна база и други.  
Емисиите, които като правило се формират от различните видове производства са показани 
в следващата таблица: 
Таблица 2 Емисии във въздуха, формирани от различните видове производства 
 
№ Сектор от промишлеността Видове производства Емисии на вредни 

вещества 
1 Хранително-вкусова 

промишленост 
Консервиране на плодове и зеленчуци, 
безалкохолни и алкохолни напитки, 
хлебопроизводство, производство на 

захарни и шоколадови изделия, сладкарски 
изделия, месопреработване 

Прах, парникови газове 

2 Машиностроене и 
електроника 

Производство на машини, оборудване, 
резервни части 

Прах, парникови газове 

3 Лека промишленост Текстил, конфекция и други шивашки 
изделия, обувки, галантерия, пластмасови 

изделия, и др. 

Прах, парникови газове, 
ЛОС 

Заб. Към парниковите газове следва да бъдат причислени – SO2, NOX, CO, CO2 

 

�  топлоснабдяване – в по-голямата си част отоплението се извършва с локални 
отоплителни уреди на твърдо гориво, газ и слънчеви колектори на места; няма 
централизирано топлоснабдяване;  
�  газоснабдяване – гр. Божурище е газифицират почти изцяло; изградената през 

2013г. преносна мрежа е с дължина 23 000 м. със 650 отклонения; присъединените 
домакинства са 650, а стопанските потребители - 34;  

�  алтернативно електропроизводство – на територията на общината са изградени 3 
ФтЕЦ  в Хераково и Храбърско; 
�  транспортен трафик – местоположението и икономическите активности определят 

наличие на високо транспортно натоварване на част от общинската територия.   
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РИОСВ–София провежда държавната политика по оценка и управление на КАВ в 
съответствие с чл. 19 от ЗЧАВ, в това число - подобряване на КАВ в районите, в които е 
налице превишаване на установените норми и поддържането му в останалите райони. 
  
Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автомобилния транспорт, 
изгарянето на твърди горива в битовия сектор, някои промишлени инсталации, както и 
дейности с неорганизирано изпускане на вредни вещества от кариери за добив на инертни 
материали, трошачно–сортировъчни инсталации, зърнобази, строителни и ремонтни 
площадки, неблагоустроените територии в населените места.  
 
Качеството на атмосферния въздух се следи чрез система от пунктове за мониторинг. 
Районът на община Божурище не е включен в единната система за наблюдение и контрол на 
атмосферния въздух, т. к. принадлежи към райони, в които нивата на един или няколко 
замърсители не превишават долните оценъчни прагове.    
 
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния 
слой, са нивата на суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен 
диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен,  
полициклични ароматни въглеводороди, тежки метали - кадмий, никел и живак, арсен.    
 
Съгласно писмо на РИОСВ-София, изх. №1799/22.03.2018г., за календарната 2016 и 2017г. 
посредством позициониране на мобилна автоматична станция в гр. Божурище-ул. 
„Гурмазовско шосе“, общински паркинг, са извършени измервания на показателите, 
характеризиращи КАВ. Изследваните показатели, характеризиращи КАВ са серен диоксид, 
въглероден и азотен диоксид, озон, сероводород, фини прахови частици, и 
метеорологичните параметри температура на въздуха, атмосферно налягане, посока и 
скорост на вятъра, относителна влажност, съгласно действащите наредби №12 и №14.  
 
За календарната 2016г., от проведеното изследване в района на гр. Божурище са установени 
2 броя превишения (съответно 61 и 91,8 мг/м3) на средно-денонощната норма от 50 мг/м3  по 
показателя ФПЧ10 и 4 броя превишения на средночасовите норми за показателя H2S -
сероводород  (измерена стойност 0,006 мг/м3 при средночасова норма от 0,005 мг/м3).  
 
От проведеното през 2017г. изследване са установени 12 броя превишения на средно-
часовата норма (максимално измерени стойност 0,009 и 0,010 мг/м3) по показателя 
сероводород и едно превишение (съответно 56 мг/м3) на средно-денонощната норма по 
ФПЧ10. По останалите контролирани показатели не са установени превишения на 
нормативно установените стойности. Наднормените показатели на ФПЧ се обясняват с 
местоположението на пункта – висока натовареност на преминаване на МПС.      
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По отношение показателя сероводород, в природата големи количества от него се образуват 
при процеси на биологично разлагане. По-голямата час от атмосферния сероводород е с 
естествен геотермален произход, което обуславя причината за установените превишения.  
 
Съгласно утвърден план за контролната дейност на РИОСВ-София на контрол подлежат 
следните обекти в община Божурище: 

- „Предприятие за производство на почистващи и миещи препарати за бита и 
промишлеността“ към „Пасат-МН“ ООД – на площадката няма източници на организирани 
емисии; 

- Производствена база за изработка на бойлери към „Светльо Шишков“ ЕООД, с. 
Хераково, махала Бобен – на площадката няма източници на организирани емисии; 

- Производство на твърди дозирани форми към „Кенди“ ООД гр. Божурище – 
организирани емисии от котел на природен газ с номинална мощност 390 кW, като същия не 
се нормира по наредбата за допустими емисии; 

- Цех за машиностроене към „Техноръбър“ ООД, гр. Божурище – на площадката няма 
източници на организирани емисии; 

- Производствена площадка към „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД- индустриална зона 
гр. Божурище – организирани емисии от 3 броя линии за запояване и термично фиксиране 
на електронни елементи върху управляваща електронна платка на панел за климатроника на 
автомобила, лакираща машина за нанасяне на лаково покритие върху електронна платка, 
спойка на платките, нова спойваща машина и два броя водогрейни котли; не са установени 
превишения по измерваните показатели; 

- Мебелна фабрика към „Станков“ ЕООД, гр. Божурище – организирани емисии от два 
броя водогрейни котли на твърдо гориво - дърва (с номинална мощност съответно 500 kW и 
300 kW). През 2016 г. на дружеството са наложена санкция за неизвършване на собствени 
периодични измервания на вредни вещества съгласно изискванията на Наредба №6 за реда и 
начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с 
неподвижни източници (ДВ, бр.31/1999, изм. и доп.);  

-  Цех за смесване и пакетиране на строителни смеси към „Ангро“ ООД, с. Гурмазово – 
организирани емисии от обща аспирация към цех за смесване и пакетиране, два броя 
инсталации за смесване и пакетиране, една инсталация за сушене на пясък е една за трошене 
на камък; до момента не са установени превишения по измерваните показатели;  

- Производство на сухи строителни смеси и бои на водна основа към „Стром 21“ООД, 
гр. Божурище – организирани емисии от водогреен котел с мощност 488 kW; не се нормира 
съгласно Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, 
бр.64/2005); 
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-  Фабрика за кафе към „Балкам груп“ ЕООД, гр. Божурище  - организирани емисии от 
пещ за изпичане на кафе, един брой аспирация за сурово кафе и един – за печено кафе; до 
момента не са установени превишения по измерваните показатели.    
Съгласно същото писмо, на територията на община Божурище няма обекти с големи 
горивни инсталации. 
Обобщено, по отношение на КАВ, съгласно годишните доклади за околна среда, в малките 
общини замърсяването на въздуха се дължи основно на бита поради ползването на твърди 
горива през отоплителния сезон, така също и на автотранспорта, особено в местата, където е 
повишен транспортния трафик. Въпреки тенденцията на запазване и понижаване, в 
сравнение с предходни периоди, за измерените средногодишни норми за някои от 
показателите, охарактеризиращи КАВ, следва да се има предвид, че през различните сезони 
се наблюдава повишение на някои от показателите, главно ФПЧ10. За последните 5 години 
на територията на общината няма предприятия, на които са налагани санкции по компонент 
„Въздух“. 
 

4.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ  

4.3.1 Обща хидроложка характеристика на района 
Хидрографската мрежа в община Божурище е формирана в резултат от съчетанието на 
редица фактори като климат, скален състав, релеф, почви и растителност. Речната мрежа на 
територията на общината се отнася към Басейнова дирекция за управление на водите – 
Дунавски район с център гр. Плевен. 
 
През територията на общината протичат река Блато с нейните притоци като Беличка, Църна 
бара, Гурмазовска и др. и река Какач (Банкенска). Повърхностните води са с дъждовно-
снежно подхранване и неустойчиво фазово разпределение на оттока. Гъстотата на речната 
мрежа е 1,0-1,5 км/км2. 
 
Районът се характеризира с неустойчив период на пълноводие. Средната продължителност 
на периода на пълноводие е 5 месеца, а обемът на оттока през периода на пълноводие е 60-
70% от годишния отток.  Средната продължителност на периода на маловодие е 3-4 месеца 
– през периода юли-октомври, а обемът на оттока е до 10% от годишния отток. 
 
4.3.1.1 Основни повърхностни водни обекти на територията на общината 
Цялата територия на община Божурище попада във водосборната област на река Искър и 
по-конкретно на нейния ляв приток река Блато. През общината от запад на изток протичат 
две по-големи реки, десни притоци на река Блато. Първата от тях е Костинбродска река 
/Беличка/, която с изключение на най-горното и на най-долното си течение протича през 
община Божурище. Нейни притоци са р. Делянска, Росоманска и Хераковска. В 
югоизточната част на общината протичат Пожаревска река, Пролешка река и река 
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Гурмазовска, притоци на р. Църна бара, която е вторият по-голям десен приток на река 
Блато. 
 
Река Блато, в горното течение Петърчка река, води началото си от карстов извор „Бистрец“ 
на 1,2 km западно от селата Опицвет и Безден, на 554 метра нм. в. Ориентирана е на 
северозапад-югоизток и преминава през западната част на Софийската котловина. Влива се 
в река Искър при гр. Нови Искър. Река Блато е ляв приток на река Искър и представлява 
9,0% от водосборния ѝ басейн. Дължината ѝ е 30 км., а площта на водосборния ѝ басейн - 
774 км2 . Приема няколко притока: 

-река Крива, която започва от землището на с. Церецел, Мала планина. Тече на 
запад-северозапад, но след остър завой променя посоката си в почти противоположна – на 
югозапад и югоизток. Влива се в р. Блато отляво след гр. Костинброд. Приема водите на р. 
Чибаовска, р. Дръмшевска и др.; 

-река Сливнишка извира североизточно от в. Мечи връх /1077 m/, Вискяр планина. 
Тече на изток през най – западната част на Софийската котловина. Десен приток на р. Блато. 
Нейни притоци са реките Братушковска, Гълъбовска и Криворащица; 

-река Беличка /Костинбродска/ е с начало западно от в. Форта /1024.5 m/. 
Първоначално е ориентирана на северозапад. Постепенно измества течението си на 
североизток, а след с. Белица – на изток. Протича след гр. Костинброд и се влива отдясно на 
р. Блато. Включва в приточната си система реките: Радуйска, Делянска, Росоманска и 
Хераковска;  

-река Църна бара /Барата/ – десен приток на р. Блато, се образува от сливането на 
няколко малки потока, южно от в. Патерица /856.4 m/. Тече на североизток. Влива се в р. 
Блато под с. Требич. Приема водите на р. Гурмазовска, р. Пролешка, р. Пожаревска и др. 
Река Гурмазовска минава през центъра на гр. Божурище. Тя извира от планина Люлин. 
 
Река Банкенска (Какач) извира от Люлин планина под Райловското градище и се влива в 
река Искър след с. Кубратово. Дължината и е 16 км. и по-големите притоци са река 
Шевовица и река Голяма река. 
 
На територията на община Божурище не съществуват естествени езера. Изградени са 3 
микроязовира публична общинска собственост - яз. Хераково, Храбърско и Пожарево. 
Общата им площ е 100 дка. и служат основно за напояване на селскостопанските земи, както 
и за спортен риболов.  
 
4.3.1.2 Данни за повърхностните водни тела от водните тела на територията на 
общината и тяхното екологично състояние 
В момента, е в сила вторият, актуализиран План за управление на речните басейни /2016-
2021/ за Дунавския басейн за управление на водите у нас, приет с Решение на МС № 
1110/29.12.2016г. При подготовката на актуализацията на ПУРБ за втория планов период-
2016-2021г. е извършена актуализация  на типовете повърхностни водни тела и на техните 
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граници. Определянето на повърхностните водни тела за всяка категория е извършено, 
съгласно изискванията на ЗВ, Наредба №Н-4 от 14.09.2012г. и Ръководство №2 
Идентифициране на водните обекти от общата стратегия за прилагане на Рамковата 
директива за водите 2000/60 на ЕС/РДВ/.  Целта е да се определят отделни участъци от 
повърхностните води, които се явяват самостоятелни и значими единици от гледна точка на 
управление на водите.  
Водните тела се явяват най-малката единица за управление в РБУ. Границите на 
водосборната площ на водните тела се определят на хидроложки принцип, по естествените 
граници на водосборите. Направена е и Риск оценка на повърхностните водни тела от БДДР-
Плевен за непостигане на екологичната цел при „Междинния преглед на установени 
значими проблеми при управлението на водите в Дунавския басейн“ съгласно Стандарти за 
качество на околната среда (СКОС) в Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните 
води и Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои 
други замърсители. Определено е ЕС/ЕП (екологично състояние/потенциал) и ХС (химично 
състояние) и ЕЦ (екологична цел) за всяко едно водно тяло, като е определен и риска от 
непостигането й. Оценка на риска, е да се оцени каква е вероятността повърхностните водни 
тела в района с басейново управление да не могат да достигнат поставените цели за добро 
състояние, определени съгласно чл. 157, т. 6 и т. 8 на ЗВ. Решението за всяко едно водно 
тяло да попадне в една от трите системи за оценка (не е в риск, в риск или вероятно в риск) 
се взема на база анализа резултатите от мониторинга. Мониторингът с целият си обхват от 
данни от хидробиологичен, физикохимичен и хидрометричен, контролира и определя 
резултатите от оценката. За целите на Плана за управление на речните басейни ПУРБ 2016-
2021 за определяне на риск оценката е използван съгласуван между четирите басейнови 
дирекции подход.  
 
Съгласно План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. и съгласно Писмо 
№ОБ-6384(1)/30.10.2018г. на БДДР-Плевен, територията на община Божурище попада в 
басейна на река Искър и  в обхвата на части от две водни тела от категория „река“: 

1. в.т. с код BG1IS400R012-река- R4- р. Блато от извор до вливане в р. Искър при 
Нови Искър, вкл. притоците - Сливнишка и Костинбродска-СМВТ-ЕП-не добър 
(отклонение от СКОС по БПК5, N-total,Р- total, МЗБ, МФ, риби) -ХС-добро. 

Обща Екологична оценка на риска- в риск; Химична оценка на риска - приоритетни 
вещества-вероятно в риск. 

  Екологични цели: 

-ЕЦ 2015г. - Предотвратяване влошаването на екологичното състояние. Опазване, 
подобряване и възстановяване на повърхностното водно тяло. Предотвратяване на 
замърсяването и запазване на доброто химично състояние 
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-ЕЦ 2021г. - Постигане на СКОС заБПК5, N-total, P-съединения, МЗБ, ФБ, МФ, Риби, 
за умерен екологичен потенциал до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното 
състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и 
запазване на добро химично състояние. 

-ЕЦ 2027г. - и след- Постигане на СКОС за БПК5, N-total, P-съединения, МЗБ, ФБ, 
МФ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Постигане на СКОС за Mn за добро 
екологичен потенциал до 2027г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). 
Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. 
Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро. Запазване на СКОС за Mn за добър 
екологичен потенциал (СКОС коригиран с фонова концентрация). Запазване на добро 
екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Запазване на добро химично 
състояние. 
Водното тяло е в изключение по  чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. за постигане на 
ЕЦ 2015г. - съгл. Приложение 5.1.2 от ПУРБ. 

2. в.т. с код BG1IS500R011-река- R4 – р. Какач (р. Банкенска) от извора до вливане 
в р. Искър - естествено; ЕС-много лошо (отклонение от СКОС по БПК5, N-total, Р-
съединения, МЗБ, МФ, риби и Мn); ХС-добро.  

Обща Екологична оценка на риска- в риск; Химична оценка на риска - приоритетни 
вещества- не в риск. 

Екологични цели: 

-ЕЦ 2015- Предотвратяване влошаването на екологичното състояние. Опазване, 
подобряване и възстановяване на повърхностното водно тяло. Предотвратяване на 
замърсяването и запазване на доброто химично състояние. 

-ЕЦ 2021- Постигане на СКОС за БПК5, N-съединения, Р-съединения, N-total, Р-total, 
МЗБ,МФ, ФБ, Риби за умерено екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване 
на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на 
замърсяването и запазване на добро химично състояние. 

-ЕЦ 2027- Постигане на СКОС БПК5, N-съединения, Р-съединения, N-total, Р-total, 
МЗБ,МФ, ФБ, Риби за добро екологично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаване на 
екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на 
замърсяването и запазване на добро химично състояние. 
Водното тяло е в изключение по  чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. за постигане на 
ЕЦ 2015г. - съгл. Приложение 5.1.2 от ПУРБ. 
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Силно модифицираните водни тела (СМВТ) са силно изменени спрямо естественото им 
състояние водни обекти или части от тях в резултат на човешка дейност с цел защита от 
наводнения, водоползване, отводняване на земи или друга икономически или социално 
значима дейност и чието възстановяване в естествено състояние е необосновано, защото е 
непропорционално скъпо или би повлияло на икономическите дейности и околната среда. 
 
Изкуствени водни тела (ИВТ) са водни обекти, създадени от човешка дейност. Създадени на 
място, където не е съществувал значим воден обект преди и не е в резултат от директно 
физическо изменение на съществуващо ВТ, преместване или преустройство на 
съществуващо ВТ. 
 
За определянето им компетентния орган е използвал разработеният национален „Подход 
при определяне на силно модифицирани водни тела и изкуствени водни тела”, който е 
разработен съгласно изискванията на Ръководство № 4 към общата стратегия за прилагане 
на РДВ. При някои от водните тела целта на ползване е повече от една. При определени 
обстоятелства е възможно задаването на по-малко строги цели за водните тела и 
увеличаване на времето за постигане на целите. 
 

 Екологично състояние/потенциал, химично състояние, екологична цел за 
повърхностните водни тела 

В ПУРБ /2016-2021/, на база на получените резултати от проведения мониторинг, е 
направена оценка от компетентния орган за управление на водите - БДДР - съгласно 
класификационните  системи, описани в Наредба Н-4 от 14.09.2012 г за характеризиране на 
повърхностните води и Наредба за стандартите на качество на околната среда за химични 
елементи и специфични замърсители, на екологичното и химично състояние на 
повърхностните водни тела на територията на общината са идентифицирани значимите 
проблеми за замърсяване на повърхностните води и е извършена риск оценка за непостигане 
на поставените екологични цели.  
 
Определено е ЕС/ЕП (екологично състояние/потенциал), ХС (химично състояние) и ЕЦ 
(екологична цел) за всяко едно водно тяло, като е определен и риска от непостигането й. 
Екологичните цели са определени в член 4 от Рамковата директива за водите (РДВ). Целта е 
дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен на защита на 
водната среда. 
 

 Химично  състояние 
При определяне на химичното състояние на повърхностните водни тела са приложени 
изискванията на Директива 2008/105/ЕО, транспонирана в Наредба за стандарти за качество 
на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 2010г. 
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Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро и лошо, 
които се изобразяват съответно със син и червен цвят. Тези водни тела, които отговарят на 
химичните стандарти за качество на околната среда (СКОС) са в добро състояние, а за 
водните тела, в които се констатира превишаване на СКОС е определено лошо състояние. 
Във водните тела, в които не се извършва мониторинг на приоритетни вещества поради 
липсата на идентифициран натиск, химичното състояние е определено като «неизвестно».  
            
 
 
 

 Екологично състояние/потенциал 
Екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: 
много добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в 
таблицата цветове. 
 
 
 
 
 
За оценка на екологичното състояние/потенциал се разглеждат групи елементи: биологични и 
физико-химични елементи. Водещи за определяне на състоянието са биологичните елементи. 
 

 Риск от климатични промени1 
Оценката на риска от засушаване и недостиг на вода за всеки разглеждан район се основава 
на комплексна оценка на три индикатора – два, разглеждащи настоящето състояние на 
района и трети, описващ очакваната бъдеща промяна на даден параметър. 
 
Очакваните промени от изменение на климата ще рефлектират главно във величината на 
оттока, периода на повторение, сезонността, вариация между средни и екстремни стойности; 
качеството на водите; чувствителността и устойчивостта на екосистемите, местообитанията 
и/или видовете, подложени на тези промени.  
На територията на община Божурище не са идентифицирани водни тела в риск от 
засушаване и водни тела в риск от недостиг на вода. 

 Мониторинг и програми за мониторинг на територията на общината 
Мониторингът и оценката на състоянието на водите и ЗЗВ се извършват в съответствие с 
изискванията на Приложение V към РДВ и свързаните с нея директиви, транспонирани в 
националното законодателство. 

                                                 
1 ПУРБ 2016-2021 на Дунавския басейн 

Химично състояние 
Добро Лошо 

Екологично състояние 
Отлично Добро Умерено Лошо Много лошо 



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

 

 
 48 

Разработените програми за мониторинг на повърхностните и подземните води в 
актуализирания ПУРБ са изготвени въз основа на оценката на риска, състоянието на водните 
тела в актуализирани граници, както и оценката на ефекта от изпълнението на мерките за 
периода на първия ПУРБ. 
 
Програмите за мониторинг на водите включват програми за контролен, оперативен и при 
необходимост – проучвателен мониторинг, които се подготвят и изпълняват в рамките на 
всеки период на ПУРБ. За разлика от контролният и оперативният, проучвателния 
мониторинг в повечето случаи не се планира дългосрочно, а се назначава и изпълнява след 
инцидентно замърсяване от неизвестен произход или проучване причини подпомагащи 
анализа на състоянието. 
 
Програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води през втория 
планов период са изготвени, съгласно оценката на състоянието на повърхностните водни 
тела. 
 
Програмите за мониторинг на повърхностните води в частта приоритетни вещества за 
периода 2016-2021 година са съобразени с изискванията на Директива 2013/39/ЕС, 
транспонирана в Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за 
приоритетни вещества /ПВ/ и някои други замърсители (изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в 
сила от 11.12.2015 г.) т.н. Наредба за СКОС. Във всички пунктове за контролен мониторинг 
е планиран мониторинг на ПВ с преразгледани СКОС. Този мониторинг стартира от 
22.12.2015 година. В настоящата програма за мониторинг за периода 2016-2021г. са 
включени всички Приоритетни Вещества, включително и ново-идентифицираните 
вещества, Директива 2013/39/ЕС, които след 22.12.2018 год., ще бъдат включени в 
конкретните програми за мониторинг на повърхностни води за съответната година.  
Предложеният мониторинг от БДДР и утвърден със Заповеди от Министъра на ОСВ се 
изпълнява от съответните РЛ на ИАОС. Мониторинговите програми на водните тела имащи 
отношение към разглежданата територия сe изпълняват от ИАОС-София, съгласно заповеди 
на МОСВ като Заповед №РД-229/ 05.04.2017 г. на Министъра на околната среда и водите (от 
01.04.2017 г.) и Заповед №175/02.04.2018г. Показателите, които се наблюдават по заповедта, 
са разделени в три основни групи – основни физикохимични, приоритетни вещества и 
специфични замърсители 
През периода са изпълнявани и програмите за собствен мониторинг, съгласно условията на 
комплексни разрешителни и разрешителни за водовземане и заустване. Оценката на 
качеството на водите според биологичните елементи за качество (БЕК) е направена съгласно 
Заповед №591/26.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, с която са утвърдени 
методиките за хидробиологичен мониторинг и Наредба №Н-4/14.09.2012г. за 
характеризиране на повърхностните води (Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4). 
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На територията на община Божурище няма пунктове за контролен и оперативен 
мониторинг по поречията на реките. Състоянието на водните тела са наблюдава в два 
пункта извън територията на общината. 
 

Програма за контролен и оперативен мониторинг и програма за хидробиологичен 
мониторинг: 

-пункт с код BG1IS00041MS130-О- р. Блато преди вливане в р. Искър при Нови 
Искър, 

-пункт с код BG1IS00052MS140-О- р. Какач (р. Банкенска) преди вливане в р. Искър 
при гр. Нови Искър. 
Анализ, базиран на междинна оценка на състоянието на повърхностните води в Дунавски 
район за басейново управление (Дунавски РБУ) отразява изменението в състоянието на 
водите спрямо състоянието, отразено в актуализираният План за управление на речните 
басейни /ПУРБ/ 2016-2021 в Дунавски район. За целта оценката на състоянието по водни 
тела в ПУРБ е сравнена с оценката, извършена от БДДР на база резултатите от изпълнения в 
последните две години (2016-2017) мониторинг на хидробиологични и физикохимични 
показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества:2 

- Водно тяло с код BG1IS400R012, СМВТ- р. Блато от извор до вливане в р. Искър 
при Нови Искър, вкл. притоците - Сливнишка и Костинбродска. 

В ПУРБ 2016-2021 г. водното тяло е оценено в лош екологичен потенциал и добро химично 
състояние. От проведения мониторинг през 2016-2017 г. на два пункта за мониторинг р. 
Блато при с. Мировяне и р. Блато при с. Петърч, може да се заключи, че се наблюдават 
високи концентрации, над изискванията за добро състояние, на всички анализирани биогени 
и БПК5. От специфичните замърсители има стойности над изискванията на СКОС за добро 
състояние на металите манган, желязо /Fe, Mn/ и на свободен цианид. Оценката на 
състоянието на водното тяло е умерено. Според данните от хидробиологичният 
мониторинг, за периода 2016-2017г. състоянието на тяло BG1IS400R012 е определено като 
лошо, според БЕК макрозообентос и макрофити. Химичното състояние се запазва добро.  

- Водно тяло с код BG1IS500R011 - р. Банкенска от извор до вливане в р. Искър 
при Нови Искър.  

В ПУРБ 2016-2021 г. тялото е оценено в лошо екологично състояние и добро химично 
състояние. За 2016-2017 година водното тяло се наблюдава в два пункта, единия на р. Какач 
при с. Мировяне, а другия - р. Банкенска, при Банкя. От направените анализи може да се 
                                                 

2 Анализ за състоянието на повърхностните водни тела, разположени на територията на Дунавския район за 
басейново управление за периода 2016-2017 г по отделни елементи за качество публикуван на Интернет 
страницата на БДДР-Плевен.   
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заключи, че водното тяло запазва умерено си състояние по отношение на физикохимичните 
елементи за качество и специфични замърсители. Наблюдават се високи концентрации на 
всички биогени и БПК5. Има измерени високи концентрации на манган (Mn). Според 
хидробиологичните данни, с които разполагаме за това тяло за периода 2016-2017г., то се 
определя в много лошо състояние според БЕК фитобентос. На пункта, който се намира в 
това тяло, при пробонабирането е отбелязано, че по бреговете има отпадъци. Химичното 
състояние се запазва добро. 
Основните източници на замърсявания на водите са земеделието, промишлеността, 
транспорта и населените места, като голяма част от тези замърсявания постоянно се 
изпускат в повърхностните и подземни води. Замърсителите, предимно от органичен 
произход, се разграждат под въздействието на естествени самопречистващи процеси до 
определена степен, но някои вещества изобщо не могат да бъдат разградени от естествените 
процеси, което налага тяхното отстраняване или намаляване до допустими за околната среда 
граници. Източниците на замърсяване се делят на: точкови източници на замърсяване, 
дифузни източници на замърсяване, хидроморфологични  и морфологични изменения. 
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2017г. на РИОСВ-
София  се контролират  обекти, формиращи отпадъчни води, които заустват в повърхностни 
водни обекти, както обекти, чиято дейност се отнася до опазване и подобряване състоянието 
на водните ресурси в териториалния обхват на РИОСВ – София. Основен замърсител на 
повърхностните водни обекти с органични вещества на територията контролирана от 
РИОСВ – София са канализационните системи на населените места без изградени 
пречиствателни съоръжения. 
 
През 2017 г. са извършвани проверки по превантивен, текущ и последващ контрол. 
Проверките имат за цел да осигурят нормативните качества на водните ресурси, като се 
проверява състоянието на пречиствателните станции, състоянието на канализационните 
системи на населените места, спазването на индивидуалните емисионни норми, заложени в 
разрешителните за заустване на обектите, качеството на отпадъчните водите преди 
заустването им във водоприемниците. Пред 2017 г. от РИОСВ – София са съставени актове 
за установяване на административни нарушения както за неспазване на индивидуалните 
емисионни ограничения, така и за неспазени срокове на дадени предписания. 
 

 Зони за защита на водите 
Зоните за защита на водите (ЗЗВ) са със специална защита съгласно Рамковата директива по 
водите. Те включват територии, определени по други директиви, както и зони по чл.6, чл. 7 
и Приложение ІV на РДВ. РДВ определя типовете зони за защита на водите. Зоните за 
защита на водите са регламентирани в чл. 119а, ал 1, т. 1 – 5 от ЗВ и се определят и 
актуализират на всеки шест години с Плана за управление на речните басейни. 
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– Зона за защита на повърхностните води, предназначени за питейно битово 
водоснабдяване - на територията на община Божурище няма определена Зона за защита на 
повърхностни води предназначени за питейно битово водоснабдяване. 

– Чувствителна зона - водните тела на територията на общината са част от 
чувствителна зона с код BGCSARI04 и име на зоната- Водосборен басейн на р. Искър, 
който е част от Дунавския басейн у нас.  
За населените места с над 10 000 е.ж.3, които заустват канализационните си системи във 
водоприемници определени като чувствителни зони се изисква освен биологично 
пречистване на отпадъчните води и допълнително третиране за отстраняване на биогенните 
елементи-азот и фосфор с цел предотвратяване на еутрофикация на водните тела и 
подобряване на екологичното им състояние, а тези от 2 000-10 000 е.ж. следва да имат 
биологично третиране на отпадъчните води при изградена канализационна система за 
тяхното събиране и отвеждане до пречиствателната станция.  
 
Община Божурище е с население под 10 000 е.ж. Формираните отпадъчни води от общината 
чрез р. Гурмазовска и р. Беличка, притоци на р. Блато, директно се заустават непречистени 
във водоприемника - р. Блато. Необходимо е за отпадъчните водни количества да бъде 
осигурено механично пречистване, биологично пречистване – без отстраняване на биогенни 
елементи /азот и фосфор/ и обеззаразяване на пречистената вода. 
За населени места под 2000 е.ж. /малки населени места/, каквито са тези в община 
Божурище (без гр. Божурище), нормативната база НЯМА задължителното изискване за 
изграждане на канализационна система с ПСОВ. Тези населени места следва да използват 
индивидуални водоплътни съоръжения за битово-фекалните отпадъчни води /чл.87 от ЗУТ/. 
В случаите обаче, когато в такова населено място има съществуващи канализационни 
мрежи, е задължително доизграждането на системата и подходящо третиране с 
Пречиствателно съоръжение.  
  

– Нитратни зони - територията на община Божурище не попада в уязвима зона, 
съгласно Заповед № РД 146/26.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за 
определяне на нитратно уязвимите зони и  Писмо№ОБ-6384(1)/30.10.2018г на БДДР-
Плевен. 

– Защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 - повърхностни 
водни тела, които попадат в защитени зони за опазване на дивите птици – защитена зона с 
код BG0002101 Мещица- Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед №РД-809 от 06.11.2008г. (обн. ДВ, бр.108/2008г.) засяга част от 
в.т. с код 3 BG1IS400R012. 

 

                                                 
3 1 е.ж.–означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 
денонощия (БПК5) 60 г кислород 
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 Програма от мерки /ПоМ/ в ПУРБ/2016-2021/ 

Програмата от мерки е основния инструмент за постигане на целите на Плана за управление 
на речните басейни съгласно Рамковата директива за водите и Закона за водите. Мерките се 
планират като отговор на установеното състояние за конкретните повърхностни и подземни 
водни тела и зоните за защита на водите, както и поставените цели за запазването или 
подобряването му. 
 
Актуализацията на Програмата от мерки е изготвена в отговор изискванията и съгласно чл. 
157, ал. 1, т. 8 от ЗВ. Програмата от мерки включва всички необходими мерки за постигане 
на всички цели на РДВ, включително целите за зоните за защита на водите и мерки с цел 
постепенно намаляване на замърсяването с приоритетни вещества и пълно или поетапно 
елиминиране на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества. При 
изготвянето на Програмата от мерки е използван разработения национален Каталог от 
мерки.  
 
В ПУРБ /2016-2021/ с оглед предотвратяване на влошаването на екологичното и химично 
състояние на повърхностните водни тела, подобряване и запазване на тяхното състояние са 
разработени, и ще се прилагат задължителни Програми от мерки /ПоМ/, в които за всяко 
водно тяло са определени неговите основни и допълващи мерки, които следва да се 
изпълняват. Програмите от мерки (ПоМ) за опазване и възстановяване на водите са 
разработени съгласно чл. 156м от ЗВ, като всяка ПоМ включва основни, а при необходимост 
допълнителни и допълващи мерки. 
 
Основните мерки са мерките, които осигуряват изпълнението на задължителните 
изискванията на Общността и друго екологично законодателство. 
 
Допълващите мерки за повърхностните води са насочени основно към: насърчаване 
ефективното и устойчиво използване на водите; защита качеството на питейната вода и 
намаляване на необходимото ниво на пречистване; контрол на водовземането от 
повърхностни и подземни води; контрол върху точковите зауствания; предотвратяване или 
контрол внасянето на дифузни замърсители във водите; справяне с други значими 
въздействия върху състоянието, по специално на хидроморфологичните условия; 
премахване или намаляване на замърсяването с приоритетни вещества; предотвратяване на 
инцидентни замърсявания. 
 
Допълнителни мерки се планират когато данните от мониторинга или други данни 
показват, че целите за опазване на околната среда за дадено водно тяло не могат да бъдат 
постигнати чрез предвидените мерки и/или в поставения срок. 
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ПоМ включват мерки, които се прилагат за всички водни тела в Дунавския район за 
басейново управление на водите у нас и мерки, които са планирани за всяко конкретно 
водно тяло. 
 
В публикувания и приет ПУРБ /2016-2021/ съгласно РДВ 2000/60 на ЕС за втория планов 
период, за конкретните водни тела са предвидени за изпълнение в ПоМ мерки относими и за 
територията на общината от следните програми: 

- Програма 7.2.2 за изграждане/доизграждане на канализационни системи за отвеждане 
и пречистване на отпадъчните води от населените места – О - 

1. Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на 
канализационна система вкл. ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е 
ж., съгласно приложение № 2 към Националния каталог от мерки 

2. Осигуряване на отвеждане и  подходящо пречистване на отпадъчни води от населени 
места с под 2000 е.ж., включително  изграждане на подходяща канализационна система; 
ПСОВ, включване към по-голяма ПСОВ) Изграждане на влажна зона за пречистване на 
отпадъчните води от агломерации с по-малко от 2 000 е.ж. 

3. Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или 
модернизация на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж., вкл. доизграждане 
на канализация когато има изградена ПСОВ или осигуряване на подходящо пречистване 
(чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има изградена 
канализация 

- Програма 7.2.3 за намаляване на замърсяването от точкови и /или дифузни източници 
на замърсяване; 

1. Изпълнение на проекти за закриване на общинските депа за битови отпадъци, които 
не отговарят на нормативните изисквания, съгласно приложение 3 към Националния каталог 
от мерки 

2. Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, подземни води и 
отпадъчни води в района на депа за неопасни отпадъци 

3. Рекултивация на терени, замърсени от битови отпадъци 
4. Преустановяване на експлоатацията на нерегламентирани сметища, които са причина 

за влошаване на състоянието на водите. 
- Програма 7.2.4 за намаляване и смекчаване на хидроморфологичния натиск и 

подобряване на ЕС и ХС; 
1. Затревителни и залесителни мероприятия 

-Програма 7.2.8 за мерки в Дунавския басейн касаещи всички повърхностни водни тела 
1. Популяризиране на методите за пестеливо използване на водата 
2. Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово 

водоснабдяване; 
3. Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за 

питейно-битово водоснабдяване 
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4. Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за 
обществено напояване 

5. Изграждане на съоръжения за естествено задържане на водата (заливни равнини и 
др.)  

6. Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на 
реките 
 Тези мерки за подобряване и запазване на екологичното състояние/потенциал на водните 
тела ще са ориентир пред общината, водоползвателите и собствениците на водни обекти 
какво ще е изискването на компетентния орган-Басейнова дирекция, към различните 
инициативи и дейности, които са на територията на общината през втория планов период на 
ПУРБ и през следващите му актуализации, и е важно те да намерят отражение при 
устройство на територията. 
 

4.3.1.3. Съществуващи В и К мрежи и съоръжения  
В границите на община Божурище са включени 10 населени места - с. Гурмазово; с. Делян; 
с. Златуша; с. Мала Раковица; с. Пожарево; с. Пролеша; с. Росоман; с. Хераково; с. 
Храбърско; гр. Божурище. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.№1 Селищна мрежа 
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Населените места в община Божурище се водоснабдяват от местни водоизточници 
посредством: каптажи, тръбни и шахтови кладенци, помпени станции и напорни резервоари, 
както и допълнително чрез директни водопроводни връзки към ВС „София“.  
 
Всички населени места на територията на общината са водоснабдени и ВиК ЕООД - София 
поддържа и експлоатира селищните водоснабдителни системи. Броят на населението, 
ползващо услугата доставяне на вода към 31.12.2017 г. е 8 324 жит., достигнатото ниво на 
покритие на услугата е 99.71% от населението в общината. Селата Делян и Мала Раковица 
не се инкасират поради пресъхване на каптажите. 
 
Към 2011 година съществуващата водопроводна мрежа на Божурище е почти 85% 
подменена с тръби ПЕВП. Водопроводната мрежа на останалите селища е изградена със 
стоманени тръби, ПЕВП тръби и азбестоциментови тръби. Проблеми за водоснабдяването 
създават пресъхването и намаляването на дебита на местните водоизточници, 
водоползването за поливни нужди и кражбите на вода. 
 
Пресъхването и силното намаляване на дебита на някои водоизточници през летния сезон, 
използването на питейната вода за поливни нужди, загубите на вода по водопреносната 
мрежа и незаконното присъединяване към нея са едни от основните проблеми за ВиК 
дружеството, свързани с услугата водоснабдяване за община Божурище.4 
 
В община Божурище частично изградена канализационна мрежа има единствено в гр. 
Божурище. Липсва Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/. Всички отпадъчни 
води – битови и промишлени, формирани от територията на града се заустват директно към 
р. Гурмазовска. Отпадъчните води от останалите населени места, без изградена 
канализационна мрежа, се заустват в речни корита и дерета преминаващи през община 
Божурище. 
 

 Водоснабдителна система 
Водоснабдяването за питейно – битови нужди в община Божурище се осъществява от: 

 местни водоизточници посредством сондажни кладенци, помпени станции и 
каптажи с напорни резервоари; 

 допълнително водоснабдяване (12-16 l/s) посредством две директни водопроводни 
връзки към водопроводната мрежа на Водоснабдителна система (ВС) „София“. 
В района на община Божурище не са изградени речни водохващания, водите от които 
се използват за питейно - битови нужди. Промишлените предприятия на територията на 
община Божурище, ползват вода за производствени и технически нужди от собствени 
водоизточници в рамките на промишленото предприятие. Същите черпят вода от 
                                                 
4 Източник: ОУПО-Божурище 



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

 

 
 56 

подземните водни тела, намиращи се под територията или наблизо до производствената 
площадка на предприятието. 
Населените места в обхвата на Водоснабдителна Система „Божурище“ се водоснабдяват от 
13 бр. местни водоизточника посредством 4 бр. тръбни кладенеца, 5 бр. шахтови кладенеца, 
2 бр. каптирани извори и 1 бр. дрениран извор. От ВС „София“ допълнително се подават от 
12 до 16 l/s. 

Таблица 3 Реално консумирана вода, наличност и резерв на водоизточника 
 

  
  

Население 
към 

31.12.17 г. 

Действително 
консумирана 

вода 

Доставена 
вода от 

водоизточници 

Наличност – 
дебит от 

водоизточници/ 
Годишен лимит 
на водоползване 

Резерв на 
водоизточниците 

бр.жит. m3/год. m3/год. m3/год. m3/год. 
1 2 3 4 5 6 
Община 

Божурище 
8326 451069.00 293920.41 1059371.00 765450.59 

Източник: „ВиК“ ЕООД – София, БДДР 

При изготвянето на водния баланс се изхожда от факта че водоизточниците, водите от които 
в момента се използват за питейно – битови нужди на населението в община Божурище, ще 
продължат да осигуряват необходимите водни количества и в бъдеще. В балансовата 
таблица като наличен дебит е посочена сумата от годишните лимити на водоползване, 
съгласно разрешителния режим от БД. В баланса не са взети предвид допълнителните 
водопроводни връзки от ВС „София“ към ВС „Божурище“. 
 
Наличните водоизточници в община Божурище, които са в експлоатация, са достатъчни за 
задоволяване нуждите на населението от питейна вода към 2035г. и разполагат с резерви за 
развитие на региона и увеличаване на консумацията на вода. 
 
Състоянието на водопроводната мрежа в община Божурище не е добро, но в общината няма 
неводоснабдено селище. Прекъсването на водоснабдяването е факт и за общинския център, 
и за селата. Наблюдават се сезонни проблеми с водоподаването, особено през летните 
месеци /намаляване на дебита на някои водоизточници/, но не е въведен режим на 
водоснабдяване във ВС „Божурище“. 
 
Водоснабдителната система е добре развита, но в преобладаващата си част не отговаря на 
техническите и нормативни изисквания, тъй като е изградена преди 1980 г. Голяма част от 
мрежата е амортизирана, а друга част е с недостатъчни диаметри. Поради тази причина 
съществуващите водоснабдителни мрежи в населените места не позволяват оптимално 
задоволяване нуждите от питейна вода. Предвид факта, че водопроводните тръби, основно 
етернитови и стоманени, са с изтекъл експлоатационен период, силната им амортизация 
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често води до аварии по водопреносната мрежа, прекъсване на водоподаването и загуби на 
вода. 
 
Главните водопроводи, извън населените места на територията на община Божурище, 
обслужвани от “ВиК“ ЕООД - София, са с обща дължина приблизително 27 km. Около 10 
km от тях са реконструирани /подменени/ с полиетиленови тръби и са в много добро 
техническо състояние. Останалата част са изпълнени с азбесто-циментови и стоманени 
тръби, които са с изтекъл амортизационен период, съпроводен с чести аварии, причиняващи 
много течове следствие корозия на материала и лоши връзки между тръбите. 
 
Водоснабдяването на община Божурище е предимно помпажно и авариите по 
електропреносната мрежа също оказват негативно влияние върху качеството на услугата 
„водоснабдяване“. Като най–критично е определено състоянието на довеждащите 
тръбопроводи за с. Росоман, с. Хераково и с. Храбърско. Като основна причина за това може 
да се посочи материалът на съществуващите тръбопроводи към тези населени места – 
стомана и азбесто-цимент, както и помпеното подаване на вода към водоемите. При по-
висок напор в системата, компрометираните участъци, недостатъчните диаметри и лошите 
връзки между различните видове тръби често аварират.  
 
Измервателни устройства за общите водни количества постъпващи във ВС са монтирани 
при водоизточниците и НР. Домакинствата и другите потребители са снабдени с 
индивидуални водомери. 
 
Анализът в ОУПО показва, че общият капацитет на наличните резервоари (14 бр. НР и ЧР) 
за водоснабдителна система Божурище е достатъчен. 
 
Във Водоснабдителна система „Божурище“, водните количества за гр. Божурище, с. 
Гурмазово, с. Златуша, с. Пожарево, с. Пролеша, с. Хераково и с. Храбърско се доставят 
помпено до контра резервоари за регулиране на налягането или директно към селищната 
водоснабдителна мрежа. Селата Росоман, Делян и Мала Раковица се водоснабдяват 
гравитачно, посредством каптирани извори и НР за съхранение на необходимите водни 
количества. 
 
Основна част от вътрешните водоразпределителни мрежи в населените места на 
територията на община Божурище, изпълнени от стоманени и азбесто – циментови тръби, са 
изградени преди повече от 50 години и са в лошо техническо състояние. Сградните 
водопроводни отклонения са изпълнени от поцинковани тръби и фитинги. Изключение 
прави водопроводната мрежа на общинския център – гр. Божурище, от която почти 90 % е 
реконструирана /подменена/ с полиетиленови тръби и е в много добро техническо 
състояние. 
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Аварийните случаи по амортизираните водопроводни мрежи са много чести. 
Водопроводните аварии по водопреносната система водят до високи експлоатационни 
разходи; значителни материални разходи и чести прекъсвания на водоподаването към 
консуматорите; периодични нарушения в качеството на питейната вода, поради замърсяване 
в резултат на аварии; разкопаване и последващо възстановяване на уличната настилка и 
нарушаване на нормалната работа на водопроводната мрежа и уличното движение.  
 
От представените данни от ВиК ЕООД-София и отразени в ОУПО се вижда, че средните 
загуби за отчетния период – 2013г. – 2017г. са 12,36 %, с минимум през 2014 г. - 5,28 % и 
максимум през 2016 г. - 17,54 %. Общият брой аварии за отчетния период е 347 бр. с 
минимум през 2015 г. - 75 броя и с максимум през 2016 г. - 95 броя. 
 
Нереконструираните водопроводни мрежи не отговарят на действащите в Р България закони 
и нормативни уредби. По мрежите няма достатъчно спирателни кранове и пожарни 
хидранти. Голяма част от съществуващите такива са повредени и негодни за експлоатация.  
 
По данни на „ВиК“ ЕООД - София, като най – критично е определено състоянието на 
водопроводните мрежи за с. Пожарево, с. Росоман, с. Хераково и с. Храбърско. 
 
Средното общо количество за питейно – битови нужди за население възлиза приблизително 
на 114 l/жит./d, а за бизнеса – 27 l/жит.d, което е 23,7 % от подадената вода за домакинства. 
Прогнозата за водопотреблението в обособената територия за периода 2017 - 2035 г. 
представена в ОУПО съдържа три компонента – прогноза за водопотреблението на 
населението, прогноза за водопотреблението на бизнеса, и прогноза на загубите на вода. 
Индивидуалното питейно-битово потребление се очаква да се доближи от 114 l/жит./d до 
стандартната стойност от 120 l/жит./d през 2035 г. Средното водопотребление от бизнеса, на 
общинско ниво, ще се увеличи от 23,7% от битовото потребление през 2017 г. до 29% през 
2037 г. По този начин общото водопотребление през 2037 г. ще достигне стойности около 
155 l/жит./d. 
 
Изводи, представени в ОУПО 
Съществуващата водоснабдителна система на община Божурище е добре изградена по 
отношение на обхвата на потребителите, но като основни проблеми, които водят до чести 
аварии и нарушено водоподаване, могат да се посочат: 

 при по-висок напор в системата, компрометираните участъци и недостатъчните 
диаметри, създават условия за възникване на аварии; 

 характерна авария по мрежите е износено гумено уплътнение при връзките, което 
води до течове, спукани или счупени тръби; 

 сградните водопроводни отклонения са изпълнени от поцинковани тръби. Причините 
за течащи водопроводни отклонения е корозията на тръбите; 
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 голяма част от спирателните кранове са повредени, други са под уличните настилки и 
не могат да се използват за прекъсване на водоподаването, т.е. това също е предпоставка за 
лошо функциониране на водопроводните мрежи; 

 повредените или затрупани СК, водят до проблеми с експлоатацията на мрежите; 
 съществуващите пожарни хидранти не отговарят на действащите нормативни 

наредби. 
 

 Канализационна система 
Община Божурище попада в групата агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж., за които няма 
осигурено пречистване на отпадъчните води каквото е изискването на Директива 
91/271/ЕЕС за пречистването на градски отпадъчни води и Закона за водите. Съгласно 
НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, за бъдещата ПСОВ 
Божурище ще се определят емисионните ограничения, които ще бъдат отразени в 
издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води в р. Гурмазовска от 
компетентния орган-Басейнова дирекция за управление на водите – Плевен. 
 
Към настоящия момент на територията на община Божурище частично изградена 
канализационна мрежа има единствено в гр. Божурище. Канализационната мрежа на града е 
от смесен тип и се експлоатира от "ВиК" ЕООД-София. Липсва Пречиствателна станция за 
отпадъчни води в гр. Божурище. В останалите селища няма канализационна мрежа. Всички 
отпадъчни води от общината се заустват директно към речни корита и дерета. 
 
Домакинствата в района в по-голямата си част използват попивни кладенци или септични 
ями за заустване на битовите отпадъчни води от сградите. Формираните отпадъчни води 
най-често се отвеждат в земните пластове или заустват в прилежащи отводнителни канали, 
дерета и реки преминаващи през териториите на населените места. 
 
В частично изградената канализационна мрежа на общинския център се заустват и 
производствени отпадъчни води от предприятията с изградени локални пречиствателни 
съоръжения. Пречистването на водите от промишлените предприятия, заустени в 
канализационната мрежа, се извършва с различни видове локални пречиствателни 
съоръжения съобразни типа дейност.  
 
В зависимост от качествата на отпадъчните води, постъпващи на вход ПСОВ и 
определените в разрешителното и Директива 91/271/ЕЕС емисионни ограничения, 
технологичната схема на ПСОВ трябва да включва механично стъпало, биологично стъпало 
– без отстраняване на биогенни елементи, обеззаразяване на пречистената вода. 
Съоръженията за третиране на утайките трябва да включват съоръжения за стабилизиране, 
уплътняване и обезводняване. 
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Съгласно Програма за опазване на околната среда 2015-2020 на община Божурище основни 
замърсители на водите на територията на общината са:5  

- „КЕНДИ” ООД - „Производство на твърди дозирани лекарствени форми”- гр. 
Божурище. Формираните битови и дъждовни води от фирмата се включват в площадкова 
канализация след което се заустват в градската канализационна система.  

-„ВИСТА БМ” ЕООД - Промишлена зона, гр. Божурище. Формираните отпадъчни 
води се заустват в изгребна яма, която е изградена от три камери, разделени посредством 
прегради, като се формират утаителна част и зона утайки. Почистването се извършва със 
специализирана техника на база договорни начала. 

-„АГРОМЕЛ 2000” АД-Зърно-фуражен и мелничен комплекс- с. Гурмазово. В 
близост до парцела има съществуваща начална шахта за дъждовни води. Битовите 
отпадъчни водни се заустват в изгребна яма с обем 15 м3, която се почиства с калочистачни 
машини.  

-„БЕСТ БИЛДИНГ” ЕООД-Бетонов център, склад за резервни части, цех за бетонови 
и метални изделия, административно-битови помещения и паркинги- индустриална зона, гр. 
Божурище Формираните в обекта битови отпадъчни води се събират в изгребна яма, от 
където с автоцистерна се извозват за пречистване до пречиствателна станция съгласно 
договор. Производствените отпадъчни води посредством канал постъпват утаител в което се 
извършва утаяване и избистряне на отпадъчните води. Утаителят е трикамерен - като са 
обособени зона грубо утаяване, зона фино утаяване и зона за избистрена вода. Извадените 
утайки временно се съхраняват на бетонова площадка, където става тяхното обезводняване, 
като водата съдържаща се в тях постъпва обратно в утаителя. Избистрените води постъпват 
в зона за избистрена вода, от където посредством потопяема помпа се припомпват към 
резервоар за технологична вода или се извозват за пречистване в пречиствателна станция.  

-„ИЗТОК-ЗАПАД ТМ” ООД- Печатна база, гр. Божурище Отпадъчните фекално-
битови и дъждовни води са отведени извън парцела и се заустват в изградения по стопански 
начин канализационен колектор в общински парцел, чрез ревизионна шахта с дълбочина 2,2 
м.  

-„СПЕТЕМА ПРОДАКШЪН” ООД-Фабрика за кафе-гр. Божурище Отводняването на 
санитарните възли става с канал, след който отпадъчните води се заустват в изгребна яма. 
Събраните води в нея периодично се извозват с автоцистерна до пречиствателна станция 
съгласно договор. Отводняването на водите от пречиствателните съоръжения и мивките в 
помещенията за електрокари е с PVC тръби за условно чисти води. След излизане от 
сградата тези води след неутрализиране в неутрализационна шахта се изпускат в 
дъждовната канализация. Слабо киселите води от измиване на ръце, дрехи, подове се 
извеждат в отделна канализация към неутрализатора.  

-„УНИТРЕЙД БГ” ООД- Цех за третиране на хартиени отпадъци- гр. Божурище 
Отпадъчните водни количества от обекта са с битово-фекален характер, годни за заустване в 
                                                 
5  Програма за опазване на околната среда 2015-2020 на общ. Божурище 
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градска канализация чрез площадков канал. Уличната канализация е смесена и може да 
приема дъждовните води. Площадковата мрежа е решена смесена. Почистването на 
гаражите е сухо, вредности не се отделят, поради което не е предвиден каломаслоуловител.  

-„АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД- Търговски, сервизен и административен 
център на Ситроен - гр. Божурище. Дъждовната канализация се включва в ревизионните 
шахти на площадковата канализация с PVC тръби. От външната автомивка формираните 
отпадни води от миенето на коли, са замърсени с кал и масла. Те се поемат от четири типови 
канала, покрити с решетки към канализацията и посредством ревизионна шахта се отвеждат 
за пречистване в каломаслоуловител- АСО drain, с капацитет 3 l/s. Пречистената вода чрез 
канал се включва в площадковата битово-фекална канализация. Подовете в сервиза се 
почистват с промишлена миячна машина.  

-„МИЛМЕКС” ООД - Предприятие за производство на шоколади и шоколадови 
изделия - гр. Божурище Канализацията на обекта включва канализационна мрежа за 
отвеждане на битово-фекалните и отпадъчните промишлени води до уличната канализация. 
Дъждовната канализация отвежда водата до отводнителните канавки от двете страни на 
обекта. За правилното функциониране на канализацията са изградени мазниноуловители 
преди свързването на отпадъчните промишлени води към канализационните клонове.  
 
Мониторингът от страна на „В и К“ ЕООД-София област за работата на локалните 
пречиствателни съоръжения в общината заключава, че основните превишаващи показатели 
са: неразтворени вещества, БПК5,ХПК, общ азот/азотните показатели и общ фосфор.  
 
Изводи и проблеми, представени в „Програма за опазване на околната среда 2015-2020 на 
община Божурище“:   

 Липсват пречиствателни съоръжения за отпадъчните води, което е причина за 
безконтролното изпускане на замърсени води в реките и причинява замърсявания на 
околната среда;  

 Необходимост от реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр. 
Божурище и населените места и изграждане на ГПСОВ - гр. Божурище;  

 Основните усилия следва да са насочени към подобряване състоянието и 
експлоатацията на водоснабдителните и канализационни системи и изграждане на ГПСОВ в 
гр. Божурище;  

 Замърсяване и нередовно почистване на речните корита в границите на населените 
места и извън тях - предпоставки за бедствия вследствие непредвидими природни явления.  
 
Съгласно „Програма за опазване на околната среда 2015-2020 на общ. Божурище“ 
приоритет 1 в компонент „Води“ е : 

1. Изграждане на Градска пречиствателна станция и цялостна канализационна мрежа за 
отпадъчни води в гр. Божурище.  

2. Осигуряване на необходимото количество и качество вода за някои селища в 
Общината  
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3. Изготвяне на инвестиционна документация и осигуряване на финансиране за 
проектите от водния цикъл на общината 
В ОУПО правилно е залегнала основната задача пред общината в краткосрочен период да се 
предвиди доизграждането 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 ОУПО е предложено и „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“. 
 
Следва да се има предвид, че нормативната уредба /европейска и национална/ не изисква 
изграждане на ПСОВ в населени места под 2000 е.ж., каквито са всички села от общината 
класифицирани като „малки“ и „много малки“, ако в тях няма съществуващи 
канализационни колектори. За тези населени места е в сила изискването на чл.87 от ЗУТ.  

Изграждането на канализационни системи и ЛПСОВ в населени места с малък брой жители 
е скъпоструващо, икономически трудно оправдано и неефективно, като възможност за 
експлоатация.  
4.3.1.4 Други дейности свързани с използване на водния ресурс 

 Напояване,  напоителни системи, селско стопанство 
Съгласно ОУПО на територията на общината са цитирани само три язовира, които се 
стопанисват от общината, а за напоителните системи, предназначени за поливане на 
селскостопанските земи и тяхното състояние не е предоставена информация. Не е ясно 
наличието и състоянието на помпени станции на територията на общината и на напоителни 
канали. От състоянието на тези съоръжения до голяма степен зависи и развитието на 
селското стопанство в общината. 
 
Община Божурище носи отговорност за тяхното техническо и експлоатационно състояние, 
като изпълнява изискванията на нормативната уредба-Закона за водите и Наредбата по 
чл.141,ал.2 от него. 
 
За съществуващите съоръжения за напояване-хидромелиоративни системи в ОУПО няма 
предоставена информация, както и специфични изисквания за устройство на зоните около 
тях. 
 
Районът е с възможност за развитие на земеделска дейност и с налична инфраструктура за 
напояване, за която следва да се осигурява устройствена защита, да е ясно отразена 
графично в Плана и предвидена защита /сервитути/ свързана със съответната нормативна 
уредба в Правилника за неговото прилагане. 
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Има естествени водни площи-реки, дерета, езера и изкуствени водни площи-язовири и 
микроязовири, канали и съоръженията към тях, които са с различен статут като собственост, 
управление и нормативни изисквания за защита.  
 
Трябва ясно да се идентифицират т.н. „Терени за инженерно-техническа инфраструктура“- 
какво включват, предназначение, местоположение, основание и т.н. и спецификата на този 
самостоятелен устройствен режим, който ще се прилага. 
 
В проекта на ОУПО няма поставени изисквания по отношение опазването на водите в 
териториите предвидени за развитие на животновъдството и свързаните с него дейности. 

 Риборазвъждане и аквакултури, спорт, туризъм и рекреация, зелена система 
В ОУПО няма достатъчна информация за територии от водни площи,  за които тази дейност 
може да бъде перспективна съчетана с кътове за любителски и спортен риболов и отдих 
предвид добрите дадености на територията и наличието на подходящи реки и микроязовири.   
По-широкото популяризирането и утвърждаването на туристическите обекти, би 
допринесло за бъдещото развитие на туризма в общината. За тази цел, следва да се подобри 
инфраструктурата, обслужваща туризма и достъпността до туристическите обекти. 
 
Всички бъдещи обекти и зони за курортни и рекреационни дейности, отдих, спорт и 
туризъм трябва да се разработват внимателно с оглед развитието на съществуващата 
инфраструктура осигуряваща необходимото количество и с добро качество вода за питейни 
цели и развитието и осигуряването на подходящо отвеждане и пречистване на отпадъчните 
води, което да залегне като условие за ПУП. 
 
В проекта на ОУПО няма поставени изисквания при устройство на зоните за туризъм и 
рекреация, при изграждането  на туристически обекти с трайно предназначение да се 
предвиждат и съответните системи за събиране  и пречистване на отпадъчните води от 
обектите.  

 Благоустройство, корекции на реки и добив на баластра 
Във всички населени места вероятно ще е необходимо изпълнение на благоустройствени 
работи за рехабилитация на съществуващо благоустрояване на публичните пространства.  
Вероятна ще е необходимо проектиране и изпълнение на корекции на речните корита в 
границите на населените места с цел защита от вредното въздействие на водите. При тези 
благоустройствени и защитни мероприятия обикновено прилежащите територии се 
устройват като елементи от зелената система на съответното населено място и се осигурява  
достъп до речното корито по цялото му протежение, с оглед неговата поддръжка. Тези 
предвиждания не са коментирани и анализирани в ОУПО. 
 
Няма налична информация за изградените в коритата на реките съоръжения-корекции, 
прагове и/или бентове. Те изпълняват различни функции-защитни и/или укрепителни, но в 
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същото време се явяват бариера по пътя на миграцията на водните видове. Тяхното 
изграждане следва да се осъществява само след санкция на компетентния орган по 
управление на водите и при ясни функции и отговорност за стопанисване. Дейността е със 
силно ограничителен режим в Закона за водите и ЗООС, като дейност пряко въздействащи 
върху хидроморфологичното състояние на водните тела. 
 
В ОУПО не е включена информация за евентуално наличие на добив на баластра от водните 
обекти на територията на общината. Дейността е със силно ограничителен режим в Закона 
за водите и ЗООС, като дейност пряко въздействаща върху хидроморфологичното състояние 
на водните тела.  
 
В ОУПО следва да се отбележи, че тази дейност е предмет на пряка санкция в 
разрешителния режим от компетентните органи-БДДР и РИОСВ. Добивът на наносни 
отложения в речните легла пряко влияе и върху речния ландшафт. 
   
4.3.1.5 Риск от наводнения 
По смисъла на Закона за водите "наводнение" е временното покриване с вода на земен 
участък, който обичайно не е покрит с вода, включително от реки, планински потоци и 
предизвикани от морето наводнения на крайбрежни райони; наводняването на земни площи 
от канализационни системи не е наводнение по смисъла на този закон. 
 
"Риск от наводнения" е съчетанието от вероятността за наводнение и възможните 
неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, 
техническата инфраструктура и стопанската дейност, свързани с наводненията; "заплаха от 
наводнение" е вероятността от заливане на определени територии; под заплаха от 
наводнение са тези територии, които при настъпване на наводнение с определената 
вероятност остават под вода. 
 
Наводненията са естествени природни явления, които не могат да бъдат избегнати. 
Съгласно чл. 137, ал. 2 на ЗВ наводненията могат да са: 

– природни наводнения, които са причинени предимно при топене на ледове и снегове, 
при валежи или при образуване на запори от ледоход или замръзване;  

– техногенни наводнения, които са причинени от други влияния - при повреда на 
хидротехническо съоръжение, което може да доведе до авария или при предотвратяване на 
критични ситуации в хидротехническо съоръжение. 
 
Вероятността за тяхната поява и степента на пораженията им зависят от редица фактори, 
познаването и управлението на които позволява да се въздейства върху общите негативни 
последици от наводненията. Оценката и управлението на риска от наводнения е предмет на 
Директива 2007/60 на ЕС, позната още като Европейска Директива за наводненията, която е 
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в сила от 26.11.2007г. и е транспонирана в националното законодателство с изменението на 
Закона за водите през м. август 2010г. 
 
Според картата с утвърдените райони със значителен риск от наводнения в Дунавския район 
за басейново управление (ДРБУ) в община Божурище няма определен  район със 
значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).  
 
В ПУРН са публикувани основните, необходимите и допълнителните мерки за защита от 
наводнение в определените райони със значителен риск, които са основни за всички райони 
под заплаха от наводнение. 
 
В ПУРН са предвидени и необходимите мерки, които следва да се предприемат за 
предотвратяване на потенциално наводнение в териториите, които са извън РЗПРН, като 
община Божурище.   
 
Чрез своите бюджети общините финансират редица дейности, попадащи в обхвата на 
ПУРН. Това са дейности, свързани със задълженията им по закон: компетенции в сферата на 
благоустройството и комуналните дейности - почистване и брегоукрепителни дейности - в 
т.ч. корекции на речни корита, корекции на дерета; противоерозионни дейности и т.н. 
  
За всички мерки, планирани в ПУРН са посочени конкретни компетентни органи, отговорни 
за прилагането им. Компетентните органи са определени съобразно характера на мерките и 
компетенциите на съответните отговорни институции регламентирани в действащото 
законодателство.  
 
Кметове на общини имат компетенции освен по почистване на речните легла в 
урбанизирани територии, мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони, 
изграждане на нови корекции в населените места, реконструкция и ремонт на общински 
язовири и с: 

– разработване и актуализиране на плановете за защита при бедствия (в част 
наводнения); 

– разработване и изпълнение на областни и общински програми за намаляване риска от 
бедствия вкл. от наводнения; 

– създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в  заливни тераси на 
реките; 

– почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия; 
– премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани 

материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета; 
– повишаване готовността на населението за реагиране при наводнения;  
– постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони; 
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– провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с 
наводненията; 

– информиране и осигуряване на широк достъп до информация на населението чрез 
използването на съвременни способи и технологии. 
 
Предвидени са и мерки, които следва да се предприемат за предотвратяване на потенциално 
наводнение в териториите, които са извън РЗПРН. Някои мерки, които имат отношение към 
разглежданата територия са следните:  

– ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните 
стени и съоръженията към тях. Мярката акцентира върху обследване състоянието и 
безопасността на язовирите и е изключително важна за избягване на аварии и разрушаване 
на язовирните стени при наводнения. Отговорни за дейността са собствениците на 
съоръженията съгласно Закона за водите;  

– реконструкция и ремонт на язовири. Насочена е към общинските язовири/водоеми. 
Тук отговорността е на общината като собственик на съоръженията; 

– създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на 
реките". Тук важна роля играят старите корита на реките; 

– възстановяване на компрометирани диги. Мярката предвижда ремонт на съоръжения 
за защита от наводнения в РБУ. Ремонтите на дигите се извършват в рамките на РЗПРН и 
извън РЗПРН;. 

– поддържане на пропускливостта на речните корита съобразно високите водни нива; 
– обезопасяване на ниските територии, попадащи в заливните зони на реките; 
– залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове. 

 

4.4  ЗЕМИ И ПОЧВИ 

Съгласно Заданието за обхват и съдържание на екологичната оценка, предмет на анализ в 
този раздел са както съществуващата структура на територията и характера на ползването й, 
така и основните типове почви и тяхното ползване и състояние. 
4.4.1 Структура на територията 
Общата площ на територията на община Божурище е 143.295 км2. Тя е разпределена в 9 зем-
лища /Божурище и Гурмазово имат общо землище/, както следва: 
 

o гр. Божурище - 
o с. Гурмазово 18.942 кв. км; 
o с. Делян  6.839 кв. км; 
o с. Златуша 19.119 кв. км; 
o с. Мала Раковица 8.276 кв. км; 
o с. Пожарево 15.160 кв. км; 
o с. Пролеша 15.324 кв. км; 
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o с. Росоман 9.564 кв. км; 
o с. Хераково 25.971 кв. км; 
o с. Храбърско 23.689 кв. км; 

 
4.4.2 Параметрите на структурата на територията 
Основните структурни елементи на територията на общината са видни от данните, 
посочени в долната таблица, представяща баланса на територията по начин на трайно 
ползване. 
Таблица 4 Баланс на територията на община Божурище 
 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 
Опорен план 
ха % 

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ     
Жилищни функции 1056.70 7.37 
Обществено-обслужващи функции 154.85 1.08 
Производствени дейности 488.98 3.41 

Смесени многофункционални устройствени зони 6.14 0.04 

Складови дейности 48.33 0.34 

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 128.35 0.90 

Озеленяване, паркове и градини 25.53 0.18 

Спорт и атракции 24.72 0.17 

Комунално обслужване и стопанство 1.06 0.01 

Обработваеми земи - ниви 7171.54 50.05 

Обработваеми земи - трайни насаждения 22.21 0.15 

Необработваеми земи 2405.51 16.49 

Гори 2079.57 14.51 

Гробищен парк 6.58 0.05 

Водни площи 97.78 0.68 

Транспорт и комуникации 582.59 4.07 

Техническа инфраструктура 3.45 0.02 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ     

Територии за възстановяване и рекултивация 0.43 0.003% 

ТЕРЕНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ     

Терени със специално предназначение 25.19 0.18% 

ОБЩО 14 329.52 100% 

 
Балансът на общинската територия показва следните съотношения на структурните й еле-
менти: 

– земеделските земи са с най-голям относителен дял. Площта им е 9 599.26 ха. или 
66.99 % от общата територия на общината.  
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– горските територии на горския фонд са на второ място по заеманата площ – 
2079.57 ха., или 14.51 % от общинската територия.  

– урбанизираните територии (населени места и други урбанизирани територии) 
покриват значителна площ 1 941.24 ха. или 13.55 % площта на общината; 

– водните течения и площи заемат площ от 97.78 ха. или 0.68 % от територията. 
Представени са от речната мрежа в общината и изкуствените водоеми; 

– териториите за транспорт са с относително голяма площ от 582.59 ха., поради 
наличието на терен на летище; 

– териториите за инфраструктура възлизат на 3.45 ха. или 0.02 % от общинската 
територия; 

– нарушените територии за възстановяване са 0.43 ха. или 0.003 % от общата 
територия на общината. 
 
Тъй като териториите, защитени по ЗБР и ЗВ не представляват начини на трайно ползване и 
обхватите им се припокриват с територии с други трайни предназначения, те не са 
структурен елемент на баланса на територията. Елемент на баланса на територията са само 
защитените територии по Закона за културното наследство. 
4.4.3 Ползване на земите  
4.4.3.1 Ползване на земеделските земи  
Земеделските територии в общината са 95 926 дка. (66.99 % от територията на общината) 
като са намалели от 2005 г. когато са били 109 565 дка. или 76,58 % от територията на 
общината. Обработваемата земя е 72 062 дка. - 74,97 % от земеделската земя - показатели и 
в двете направления, надвишаващи средните за страната, ЮЗП и София област. 
 
Обработваемата земя е предимно ниви – 99,7 % от цялата земя, която се обработва и трайни 
насаждения 226 дка. - 0,26 %. Според вида на собственост, земеделските земи се 
разпределят на 76 120 дка. (71,1 %) частна собственост, 2 830 дка. - държавна, 13 870 дка. - 
общинска. 
 
Отглеждат се основно зърнени и по-малко технически култури: пшеница, овес, пролетен 
ечемик, есенен ечемик, слънчоглед, царевица за зърно, царевица за силаж, маслодайна 
рапица, картофи. 
 
На територията на общината броят на регистрираните земеделски производители е 96 и на 
производител се падат средно по 664 дка.; 2 земеделски кооперации с 1000 дка. земя и 9 
други юридически лица – 5 137 дка. - общо 50 330 дка. или 56 % от общата обработваема 
земя. 
 
4.4.3.2 Ползване на горите и земите от горския фонд 
Площта на горския фонд на общината е 20 795 дка – 14.51 % от общата територия, в т.ч. и 
горите създадени върху земеделски територии. Стопанисва се от Държавно лесничейство 
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"София", обособен Горскостопански участък "Сливница". Територията на лесничейството се 
намира в Мизийската горско-растителна област, Крайщенско-Ихтиманска подобласт. 
 
Разпространени са следните дървесни и храстови видове: 

o широколистни - бук, зимен дъб, благун, цер. червен дъб, летен дъб, габър, орех, 
бреза, явор, клен. ясен, мекша, шестил, липа, трепетлика, топола, полски бряст върба; 

o иглолистни - бял и черен бор, смърч, бяла мура, ела, зелена дуглазка. Лиственица, 
конколорка. веймутов бор, дървовидна хвойна, атласки кедър, метасеквоя.  
 
Залесената площ от горския фонд за територията на община Божурище е 8 640 дка. – 40 % 
от площта на горския фонд, разпределена по землища, както следва: 

o  Делян – 1 040 дка., 
o  Златуша – 2 186 дка., 
o  Мала Раковица – 1 259 дка., 
o  Росоман – 1 373 дка., 
o  Храбърско – 1 247 дка., 
o  Хераково 9 797 дка., 
o  Пожарево – 495 дка., 
o  Гурмазово – 243 дка. 

 
Незалесената дървопроизводителна площ (голини, сечища, пожарища) е 12 922 дка. Общо 
дьрвопроизводителната площ за общината е 21 562 дка - 99 % от горския фонд. 
 
Горските територии в териториалния обхват на община Божурище, като част от Софийска 
област са класифицирани с висок риск от горски пожари, съгласно извършена оценка и 
картографиране на риска от горски пожари на територията на страната. 
 

4.4.3.3 Селищната мрежа 
4.4.3.3.1 Обща характеристика на селищната мрежа на общината 
Селищната мрежа на общината включва 10 населени места - град Божурище и 9 села. Град 
Божурище се отнася към много малките градове, а селата в общината са 5 малки и 4 много 
малки.  
 
По функционална характеристика град Божурище е от 3 категория, 4 села са от 6 категория, 
1 е от 7 категория и 4 са от 8 категория. На територията на общината функционират 3 кмет-
ства - Пролеша, Хераково, Храбърско и 3 кметски наместничества, обхващащи останалите 6 
села: 1- Пожарево, 1- Гурмазово и 1 - Златуша, Росоман, Делян и Мала Раковица. 
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Таблица 5 Обща характеристика на селищната мрежа 
 

Населени места Категория  
Административен 

статут 

 
Население 

2011 

 
ЕКАТТЕ Функцио 

нална 
 

По Наредба № 7 
1 2 3 4 5 6 

Община 3 Много малка община Община 8 473 SFO06 
гр. Божурище 3 Много малък град Общински център 5 619 05027 
с. Гурмазово  6 Малко село Наместничество 457 18174 
с. Делян 8 Много малко село Наместничество 23 20626 
с. Златуша   8 Много малко село Наместничество 100 31187 
с. Мала Раковица 8 Много малко село Наместничество 2 46259 
с. Пожарево  7 Малко село Наместничество 303 57100 
с. Пролеша 6 Малко село Кметство 678 58606 
с. Росоман 8 Много малко село Наместничество 29 63121 
с. Хераково 6 Малко село Кметство 660 77426 
с. Храбърско 6 Малко село Кметство 602 77400 
 
4.4.3.3.2 Пространствена структура и функционална характеристика  
В селищната мрежа на общината са ясно обособени две групи населени места с различно 
функционално съдържание и различна динамика. Едната група са населените места в 
равнинната част със стабилно и динамично развитие – гр. Божурище и селата Пролеша, 
Хераково, Храбърско, Гурмазово и Пожарево, в които са съсредоточени 97% от населението 
на общината. Край тях се развиват активно промишлени зони. Наблюдава се търсене и 
промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на предимно малки 
производствени структури. Останалите села в предпланинските територии са без развитие, 
при запазване на малкото население. В известна степен съживяваща роля за тези населени 
места има рекреационното търсене и развитието на вилните зони. Състоянието на мрежите 
на техническата инфраструктура и благоустройството в тези населени места е крайно 
незадоволително. Уличната мрежа в селата е в лошо състояние. За с. Мала Раковица липсват 
нормални пътни връзки, сметосъбиране не е организирано. В много от землищата са 
формирани селищни образувания основно върху земи по параграф 4 на ЗСПЗЗ. 
 
4.4.3.4. Населени места 
4.4.3.4.1 Планировъчна структура  
Като правило, населените меса в общината са с компактна териториална структура, 
удължена в повечето случаи по направлението на основните пътни връзки. С изявена 
линеарна структура са селата Гурмазово, Пожарево, Росоман, Златуша и Малка Раковица. С 
по-разчленена структура са селата Пролеша и Хераково. 
 
Функционално зониране и площоразпределние      
Жилищните зони са основният структурен елемент на селищните територии на всички села. 
В тях в различна степен са оформени централни пространства с прилежащи обществени 
сгради и градинки. В повечето от селата има и селскостопански дворове на бившето ТКЗС, 
които или непосредствено прилежащи на жилищните им територии или са относително 
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отдалечени – Храбърско, Хераково, Пролеша, Гурмазово и Пожарево. Те са с различни на-
чини и различни степени на съвременно използване.  
 
С по-диференцирано площо-разпределение е само гр. Божурище. Структурата му е с ком-
пактен характер, пресечена от две основни транспортно-комуникационни оси преминаващи 
през града, които го обвързват със съседните населени места в прилежащия му хинтерланд. 
 
Зелената система е ясно откроена и свързана посредством зелени клинове с 
извънселищната растителност. 
  
Градският център е обособен от площадно пространство, заключено от сградата на общин-
ската администрация, църквата „Св. Троица“ и новият градски площад/парк и спортната 
зала. В него е съсредоточено общественото обслужване. Градоустройствената композиция е 
обогатена от зелени площи, облагородяващи площадното пространство предлагащо 
подходящи условия за протичане на културния живот на населението.  
 
В градската структура отчетливо се открояват отделните квартални единици, които са пре-
димно с правилна /ортогонална/ форма.  
 
Системата за спорт и рекреация е представена от парк „Орлите“, новият градски 
площад/парк, конна база „Ген. Крум Лекарски“ и множество терени за футбол, баскетбол, 
волейбол и тенис в града. 
 
Производствените зони се намират предимно в южната и западна част на града като фун-
кционира и една зона в самия град. Зоните са добре транспортно-комуникационно 
осигурени, но с развитието на новата индустриална зона на юг от Божурище, градът започва 
да изпитва сериозни проблеми по отношение както на повишения трафик, така и със 
замърсяването на околната среда в района.  
 
Конфигурацията на уличните мрежи на всички населени места са силно повлияни от особе-
ностите на терените им – характеристиките на релефа. Като правило, трасетата на премина-
ващите през селищните територии пътни връзки, включително когато са „тупични“ (с. 
Делян и с. Мала Раковица), формират главната улица на съответното населено място. Второ-
степенната улична мрежа следва наклоните на терена и очертава квартали с неправилни 
форми. В селата с приложена улична регулация има формирани и правоъгълни квартали. 
Голяма част от улиците е без трайна настилка. 
 
4.4.3.4.2 Застроеност и състояние на селищната среда в населените места 
Застрояване  
Повечето населени места в общината са с добра изграденост. Застроени са нискоетажно, със 
свободно разположени в поземлените имоти жилищни сгради на един и два, рядко на три 
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етажа. Обществените сгради са също с малка височина - до три етажа. Многоетажни жилищ-
ни блокове, както и частично сключено застрояване има само в гр. Божурище. Териториите 
с жилищни блокове подлежат на преструктуриране и благоустрояване. 
 
Жилищна изграденост и обитаване 
По данни от последното преброяване на населението и жилищния фон към 01.02.2011 г. на 
територията на общината има изградени 5 699 жилищни сгради с 6 934 жилища. В периода 
след преброяването до 2015 г. са построени още 170 жилищни сгради с 207 жилища.  
Таблица 6 Жилищен фонд 
 
 
Община/населени 
места 

 
Жилищни 
сгради 
общо 

Вид на сградата  
 
Непоказано 

 
Жилищна 
обитавана 

 
Жилищна 

необитавана 

Жилищна 
за врем. 

обитаване 
(вили) 

Жилищна за 
колективни 
домакинства 

Община - общо 5 699 2 499 2 075 1 124 20 - 
 
Жилищна задоволеност 
През 2015 г. полезната площ на жилищата в община Божурище е 537 968 кв.м., като 76,1 % 
от площите са жилищни – 409 368 кв.м., 15,3% са спомагателни – 82 496 кв.м., а останалите 
8,6% са площи на кухни – 46 104 кв.м. 
 
При преброяването през 2011г., 52.2 % от  жилищата са отчетени като необитаеми. 
 
Налице е много висок жилищен стандарт от 48.31 кв.м. жилищна площ на човек. Висока е и 
степента на жилищна задоволеност – 844.79 жилища на 1000 ч. население при среден евро-
пейски показател от 420 жил./1000 ч. Ако се вземат предвид само обитаемите жилища за-
доволеността спада на 303.67 жил./1000 ч.  
 
По конструкция на жилищните сгради най-голям дял заемат тухлените жилища с гредоред 
– 5 159 сгради или 87.9 %. Най-малко по брой жилища на територията на общината са 
панелните – едва 176 или 3.0 %.  
 
По показателя брой на стаите, разпределението на жилищата в общината е показано на 
долната  таблица. 
Таблица 7 Разпределние на жилищата по брой стаи 
 

Община, населени места 
Жилища 
общо 

Жилища по броя на стаите 
Едно-
стайни 

Дву-
стайни 

Три-
стайни 

Четири-
стайни 

Пет-
стайни 

Шест и 
повече 

Община - общо 7 141 540 2 098 2 294 1 250 435 569 
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Тристайните жилища заемат най-голям дял 32.12 % (2 294 жилища) от общият брой на 
жилищата в общината, следвани от двустайните 29.38 % (2 098 жилища), а най-малко са 
едностайните. Средният брой лица на едно жилище е 1.19, а само на обитаваните – 3.29. 
 
По степен на благоустроеност жилищният фонд на общината се характеризира със 100 % 
електрифицирани жилища, с 85.50 % централно водоснабдени жилища и с 66.0 % жилища, 
свързани с обществена канализация. Немалък обаче е делът на жилищата, които са без бани 
или баните им са извън жилищните сгради.  
 
Социална инфраструктура 
Образование 
Предучилищното обучение в общината разполага с две Обединени детски заведения в 
общинския център, като едното има разкрит филиал в с. Храбърско. Местата в тях се 
оценяват като недостатъчни. Детските ясли функционират като групи към ОДЗ. 
 
Общото образование се осигурява от едно основно училище (ОУ) в с. Хераково и от едно 
средно общообразователно училище (СОУ) в гр. Божурище. Материално-техническата база 
на детските заведения и училищата е в добро състояние. 
 
Здравеопазване 
В общината функционира само доболнична помощ. Осигурява се от 6 индивидуални 
лекарски практики, от които 3 са в гр. Божурище и по една в селата Пролеша, Хераково и 
Храбърско. В общинския център има „поликлиника“ (Медицински център) с медико-диаг-
ностична лаборатория и 8 индивидуални лекарски практики за специализирана медицинска 
помощ. Стоматологичната помощ на населението се осигурява от един лекар по дентална 
медицина.  
 
От декември 2017 г. в гр. Божурище е открит филиал на Спешната медицинска помощ за 
нуждите на общината, който разполага с две линейки и 19 души персонал. 
 
Болничната медицинска помощ се осигурява от столичния град. 
 
Социални дейности 
За осигуряване на социални услуги на територията на общината функционират Защитено 
жилище с капацитет 10 ч., Домашен социален патронаж с капацитет 90 ч. и Детска млечна 
кухня. От 2015 г. в село Пролеша е разкрит частен Дом за възрастни хора „Магнолия“ с 
капацитет 22 места. 
 
Култура 
Инфраструктурата, с която разполага сферата на културата включва 7 читалища - в гр. 
Божурище, с. Гурмазово – 2, с. Пожарево, с. Пролеша, с. Хераково и с. Храбърско. Читали-
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щата развиват активна дейност чрез художествените си състави и разнообразни школи. 
Ръководството на общината стартира инициатива за създаване на национален музей на 
авиацията и самолетостроенето. Материално-техническата база на културните обекти е в 
относително добро състояние.  
 
Спорт 
Спортната инфраструктура в община Божурище включва няколко конни бази, игрище за 
плажен волейбол, фитнес център, футболно игрище в с. Хераково, спортна площадка за бас-
кетбол в град Божурище, физкултурните салони и дворното пространство в училищата. 
 
Административно обслужване 
Административното обслужване на населението и бизнеса осъществява от общинската 
администрация в гр. Божурище, вкл. изнесените служби на централните ведомства - 
Общинска служба “Земеделие”, Дирекция „Социално подпомагане“, кметствата в селата 
Пожарево, Пролеша, Хераково и Храбърско и кметските наместничества в останалите села. 
 
Техническа инфраструктура и благоустройство 
Осигуреността на населените места с техническа инфраструктура не е равностойно. Всички 
населени места са водоснабдени и електрифицирани, но водопроводните мрежи и електро-
разпределителните мрежи са силно амортизирани и ненадеждни. Незавършена 
канализационна мрежа има само в гр. Божурище, но без пречистване на отпадъчните води. 
Някои от периферните села са без покритие на националните мобилни оператори.  
 
Ниво на благоустроеност и комунално обслужване.  
Уличната мрежа в повечето населените места е изградена преди много години и не е в добро 
състояние. Тя не е довършена изцяло, като процентът на завършеност за всяко населено мяс-
то е различен. Улиците са силно амортизирани и е необходимо да бъдат рехабилитирани и 
ремонтирани, а някои и реконструирани. Осигурено е добро транспортно обслужване на гр. 
Божурище и селата в ареала на главен път I-8, но за останалите се оценява като 
недостатъчно с изключение на с. Малка Раковица. Всички населени меса са обхванати от 
системата за организирано събиране на битовите отпадъци. Установено е, че повечето 
населени места се нуждаят от разширение на гробищата. Пълноценно устроен парк има само 
в гр. Божурище – „Орлите“. В селата зелената система е формирана от крайуличните 
насаждения, дворното озеленяване и крайречното залесяване на пресичащите ги речни 
течения. 
4.4.4 Урбанизирани територии извън населените места  
В извънселищите територии на общината са протекли и продължават да протичат 
интензивни процеси на урбанизация. В землищата на селата Храбърско, Хераково, 
Пожарево, Росоман, Златуша и Малка Раковица върху площ от 128 ха. са формирани вилни 
зони с 1 124 сгради /вили/ за временно обитаване. По протежение на път I-8 в участъка от гр. 
Божурище до отклонението за с. Храбърско от двете му страни вече години наред се 
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извършва промяна на предназначението на земеделските земи и няколко стотин хектара се 
усвояват за производствени и други стопански нужди. 
 
4.4.5 Почви  
Съгласно почвено-географското райониране на България, територията на общината попада в 
2 височинни пояса от Балкано-Апенинската почвена област: 

- нисък пояс – до 660 м. н. в.; 
- среден пояс (планински) - от 660/700 до 1650/1750 м. н. в.; 

Разнообразните геоморфоложки, експозиционни, растителни, климатични и други почво-
образуващи условия са обусловили формирането на разнообразна почвена покривка.  
Различават се следните основни почвени типове: 

- планинско-ливадни и планинско-горски тъмноцветни почви – разпространени са във 
високопланинските райони на общината; развиват се при преобладаващото участие на 
високопланинската ливадна растителност; характеризират се с различна мощност – слабо 
мощни /10-20 см. мощност/, средно мощни /20-30 см./; притежават едрочастичен механичен 
състав, състоящ се основно от скелетни частици и пясък, податливи на по-интензивно 
изветряне;  

- кафяви горски почви – преобладаващо разпространение имат тъмните, светли и 
вторично затревени кафяви горски почви, развити предимно под смесени широколистни и 
иглолистни гори; тъмните кафяви горски почви са развити по северните планински 
склонове, докато светлите кафяви горски почви обикновено заемат ниските южни и 
относително по-сухите планински райони.    
            - канелени горски и ливадно-канелени почви – характеризират се с ясно изразен 
хумусен хоризонт с мощност от 20 до 60 см., добре представен уплътнен глинест хоризонт; 
в зависимост от релефа и почвообразуващите материали те показват значително 
разнообразие по механичен състав; почвеният им профил се характеризира със силно 
уплътняване и слаба водопропускливост; най-типична разновидност за района на общината 
са еродираните оподзолени канелени горски почви в комплекс с еродирани излужени 
канелени и кафяви горски почви; подходящи са за отглеждане на овес, ръж, картофи;   
             - сиви горски почви – образувани са върху разнообразни почвообразуващи скали; 
характеризират се с мощно развитие на силно глинясал алувиален хоризонт; оподзолеността 
се проявява във вид на напрашаване; карбонатите са излужени дълбоко; средната мощност 
на хумусния хоризонт  е от 20 до 35 см.; тези почви притежават неутрална и кисела реакция, 
като част от тях имат обменна киселинност; характеризират се с ниска водопропускливост, а 
при засушливост показват силно спичане; подходящи са за отглеждане на пролетни култури 
– овес, ечемик, царевица, слънчоглед;    
           - черноземи - представени са излужени, слабоизлужени, типични и карбонатни 
черноземи. Мощността на почвения профил е 60-80 см., а само на хумусния слой – 20-25 см. 
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Воднофизичните им характеристики осигуряват сравнително лека обработка и високо 
естествено плодородие. Количеството на хумуса в тези почви е средно до голямо, като в 
еднометровия почвен пласт то се движи от 220-320 т/ха. Характерно за тези почви е 
разпарашаването на повърхностния пласт при засушаване, както и не добрият въздушен 
режим. Положителните им характеристики са свързани с високата им влагоемкост и добра 
осигуреност с хранителни вещества.   
По данни на РИОСВ-София (писмо с изх. №1799/22.03.2018г.), на територията на община 
Божурище няма констатирани замърсявания на почвите. На обект, разположен в гр. 
Божурище има 5 бр. Б-Б куба, запълнени с излезли от употреба препарати за растителна 
защита. Обектът подлежи на задължителен контрол.  
 
Не е констатирано засоляване и вкисляване на почвите. Не са регистрирани почви, 
замърсени с тежки метали. 
 
През 2016г. е формирана комисия със задача да определи границите и площта на терена за 
изпълнение на дейностите за  обект „Рекултивация на общинско сметоразтоварище, 
местност „Дакиница“, с. Хераково, община Божурище“. 
 

4.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ  

4.5.1 Земни недра 
● Геоложки строеж 
Територията на община Божурище попада в североизточния склон на планината Вискяр и 
западната част на Софийската котловина, които са в обхвата на Средногорската тектонска 
зона, в която се различават редица тектонски структурни единици. За този район най-
съществено значение има Софийския синклинорий представляващ негативна структура, в 
която съставните гънки и разломи имат предимно югоизточна посока, но се срещат и такива 
с посока север-юг.  
 
В структурно отношение планината Вискяр попада в североизточната периферия на 
Бурелската единица, а Софийската котловина представлява сложен, асиметричен неоген-
кватернерен тектонски грабен, ограничен от север и от юг от сноп надлъжни разломи, които 
заедно с напречни и коси разломи са формирали неговия съвременен блоков строеж. 
 
Литостратиграфският разрез е представен от горнокредни вулканогенно-седиментни скали, 
неогенски седименти и кватернерни образувания, изпълващи Софийския грабен 
(вж.фигурата по-долу). 
 

Горнокредни литостратиграфски единици, са представени от алевролити, аргилити, 
мергели, варовици, глинести варовици, пясъчници, туфи, тефроидни скали, андезити и др. в 
състава на няколко литостратиграфски единици (варовиково-мергелна задруга, долна 
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вулканогенно-седиментна задруга, задруга на тефроидния флиш, горна вулканогенно-
седиментна задруга, задруга на амфиболовите и биотит амфиболовите андезити и др.). 

Неогенските седименти се поделят на пъстра теригенна задруга и Софийска група, 
която е разчленена на три свити – Гнилянска с Балшенски въгленосен член, Новиискърска и 
Лозенецка с Новихански член.  

Пъстрата теригенна задруга е установена в дълбоки сондажи с дебелина  
30÷400 m. Представена е от неравномерно алтерниращи пъстроцветни глини, песъчливи 
глини, алевролити, пясъчници, пясъци и няколко въглищни пласта с дебелина до 2,0 m. 

Гнилянската свита е с пъстър състав – чакъли, конгломерати и разнозърнести 
пясъчници в основата, пясъци, алевролити и глини нагоре в разреза с обща дебелина от 60 
до 100÷150 m. Най-горната част на свитата се заема от Балшенския въгленосен член, 
изграден от лигнитни въглища, оформящи един или няколко пласта, прослоени от сиви и 
черни глини.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 
Кватернер:1-Алувиални образувания-руслови и на заливните тераси (чакъли, пясъци, глини); 2-Пролувиално-
делувиални образувания (чакъли, пясъци, глини); Неоген: 3-Лозенецка свита (алтернация от глини, песъчливи 
глини, алевролити, пясъчници, чакъли с въглища в основата); Горна креда: 4-Задруга на грауваково-
алевролитовия флиш (флиш от грауваки, алевролити, мергели и глинести варовици); 5-Задруга на 
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амфиболовите и биотит-амфиболовите андезити (лавови разливи, агломератови и псамитови туфи, андезити); 
6-Субвулкански тела от амфиболови и амфибол-биотитови андезити); 7-Горна вулканогенно-седиментна 
задруга (агломератови и псамитови туфи и тефроидни скали); 8-Амфилови андезити-разливи и агломератови 
туфи; 9-Трахиандезити и трахиандезитобазалти-разливи и силове;10-Задруга на тефроидния флиш (флиш от 
псефитни, псамитни алевритни мергели и глинести варовици);11-Долна вулканогенно-седиментна задруга 
(агломератови, псамитови и пепелни туфи, тефроидни скали);12-Трахиандезитови, трахиандезитобазалтови 
лавови разливи и агломератови туфи); 13-Варовиково -мергелна задруга (алтернация на глинести варовици и 
мергели, варовити пясъчници); 14-Мергелно-варовикова задруга (варовити мергели, пясъчници и аргилити) 
 
Фиг.№2   Фрагмент от геоложка карта на България. Картни листове Власотинце и Брезник и София,  

М 1:100 000 /Загорчев Ив. и др., 1991, Янев Сл. и др., 1992/ 
 
Новиискърската свита е повсеместно развита, но на повърхността се разкрива като 

прекъсната ивица по североизточната периферия на Софийския грабен. Представена е от 
еднообразни сиви, сивосинкави или слоести глини, латерално заместващи се в северна 
посока от песъчливи глини и пясъци. Дебелината на свитата варира от 60÷100 м в разкрития 
до 350÷400 м по сондажни данни.  

Лозенецката свита е развита в целия Софийски грабен. Представена е предимно от 
редуващи се в хоризонтална и вертикална посока пясъци, чакъли, глинести пясъци, 
песъчливи и прахови глини. В по-голямата част от грабена в основата на Лозенецката свита 
се срещат няколко добре развити пластове от лигнитни въглища, отделени като Новихански 
член. Дебелината на свитата е непостоянна и варира от около 50 до 120÷240 m. 

Кватернерните образувания заемат големи площи в Софийската котловина. Главни 
генетични разновидности в нея са алувиалните наноси, делувиалните и алувиално-
пролувиалните образувания, пролувиално-делувиалния шлейф по периферията на 
котловината и езерно-блатните образувания, както и културния слой, включващ 
антропогенни насипи. 
 
На територията на община Божурище кватернерните образувания са представени само от 
алувиалните наноси на руслата и заливните тераси на реките Сливнишка, Гурмазовска, 
Белишка и пролувиално-делувиални образувания  от чакъли , пясъци и глини. 
 
Естествените отложения са покрити от почвен слой, на места и от продукти на стара и 
съвременна антропогенна дейност – горно строене на улични платна, строителни и битови 
отпадъци с пъстър състав и различна дебелина. 
 
● Физико-геоложки процеси и явления 
Между физико-геоложки процеси и явления съществен дял на територията на община 
Божурище имат ерозионно-акумулационните процеси и явления. 

Ерозионно-акумулационни процеси са обусловени от повърхностно течащите води, в 
това число и от геоморфоложките особености на дъното, хидроложките и хидравличните 
характеристики на реките, които са способствали развитието както на площна и линейна 
ерозия, така и на пренасяне и акумулация на отмития материал. Най-значими продукти на 
тези процеси са речните тераси, изградени от песъчливо-чакълести и глинести образувания, 
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както и долове, оврази и ровини в кватернерните и плиоценските отложения по склоновете 
на планината Вискяр.   
 
● Сеизмичност 
Съгласно „Наредба №РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони“ територията на община Божурище попада в сеизмичен 
район от IX сеизмична степен. Проектирането на сгради, съоръжения, комуникации и други 
обекти следва да се осъществява със сеизмичен коефициент Кс = 0,27. 
 
Според БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 територията на общината попада 
в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,23 g за период на повторяемост 
от 475 години. 
 
● Инженерно-геоложки условия 
Територията на община Божурище се характеризира с инженерно-геоложки условия, 
обусловени от геолого-тектонският строеж, наличието на подземни води и различните 
физико-механични, филтрационни и миграционни свойства на кватернерните образувания, 
неогенските седименти и горнокредните скали, изграждащи приповърхностната геоложката 
среда. По отношение на условията за изпълнение на строителна дейност те се класифицират 
като земни  и скални почви.  
 
По табл. 1 към чл. 7 на „Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони” и Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложки 
разновидности според почвеният профил се отнасят:  

- кватернерните образувания и неогенските седименти- към земна основа тип D 
(брой на ударите за проникване на стандартен динамичен пенетрометър на 
дълбочина 30 cm (Nspt30 < 15) и тип С (Nspt30 -15÷50); 

- горнокредните скали- към земна основа тип А (Vs30 > 800 m/s). 
 
● Подземни богатства 
На територията на общината се намира част от Софийския въглищен басейн - находището 
на лигнитни въглища в землището на Храбърско — Храбърски въглищен участък, който не 
се експлоатира. Съществувала е и манганова мина в с. Пожарево, експлоатацията на която е 
прекратена през 1977 г. 
 
В „Националния баланс на запасите и ресурсите“ /НБЗР/ и регистъра и специализираната 
карта на находищата на подземни богатства са налични: 

 Находище „Гурмазово“, площ в хор. проекция: 84,2 дка.  - кварцови пясъци за 
стъкларска промишленост, заведено в НБЗР; 

 Находище „Храбърски басейн“, участък „Плам 185/1957“, площ в хор. проекция: 
247,5 дка. – твърди горива, заведено в НБЗР; 
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 „Пожарево-окислени руди“, участък „Пожарево-окислени руди“, площ в хор. 
проекция: 359,2  дка. – манганови руди, заведено в НБЗР; 

 „Пожарево-окислени руди“, участък „Пожарево-Поляне-Ново“, площ в хор. 
проекция: 7,3  дка.  – манганови руди, незаведено в НБЗР. 

 
Понастоящем на територията на общината няма предоставени концесионни площи за добив 
на подземни богатства и решения за търсене и проучване или за проучване на подземни 
богатства. 
 
4.5.2.Подземни води 
● Хидрогеоложки условия 
Хидрогеоложките условия на територията на община Божурище се характеризират с 
подземни води в горната креда, неогена и кватернера.  
 
По данни от ПУРБ 2016-2021г. и писмо №ОБ-634(1)/30.10.2018г. на БДДР на територията на 
общината попадат части от подземни водни тела „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. 
Искър“ с код BG1G00000K2038, „Порови води в Неогена – Софийска котловина” с код 
BG1G000000N033 и „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина” с код 
BG1G00000NQ030.  
 
Подземно водно тяло „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър” с код 
BG1G00000K2038 е формирано в хипергенната напукана и изветряла зона на горнокредните 
вулканогенно-седиментни скали. По тип е безнапорно. Подхранва се предимно от валежи. 
Дренира се по склоновете в обсега на афльориментите на скалите чрез извори с променлив 
дебит и чрез водовземни съоръжения.  
 
Подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Софийската котловина” с код 
BG1G000000N033 представлява слоест водоносен комплекс, формиран в несвързаните или 
слабо споени и разнозърнести седименти на Гнилянската свита и пъстрата теригенна 
задруга. Подземните води са напорни по характер.  
 
Подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийската долина” с код 
BG1G00000NQ030 обединява поровите подземните води, акумулирани в пясъците и 
чакълите в горната част на Лозенецката свита на неогена и в кватернерните чакълесто-
песъчливи образувания  на р. Искър и нейните притоци.  
 
Наличната информация за подземните водни тела и хидрогеоложките им параметри, както и 
за актуалното им количествено и химично състояние, заимствани от ПУРБ 2016-2021г., 
„Регистър на свободните водни количества на подземните водни тела в Дунавски район към 
01.10.2017г“ и писма №1997/26.02.2018г. и №ОБ-6384(1)/30.10.2018г. на БДДР, са отразени 
в долната таблица. 
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Таблица 8 Информация за подземните водни тела и актуалното им количествено и химично състояние, части от които попадат на 
територията на община Божурище 

 
 

Наименование на 
подземното водно тяло 

/ПВТ/ Код на ПВТ 

Основни характеристики на водното тяло  
Разполагае
ми ресурси 

l/s 

Разрешен
и водни 
количеств

а 
 l/s 

Експлоа
та-

ционен 
индекс 

Химично състояние 
 
 

 
Тип на ПВТ 

Площ 
на 

ПВТ 
km2 

Средна 
дебелин

а 
m 

Средна 
проводи
мост 
m2/d 

Среден 
коеф. на 
филтрац

ия 
m/d 

Пукнатинни води в 
района на р. Ерма и р. 
Искър”/ 
BG1G00000K2038 

безнапорен 2108,0 - - - 708 171 24 добро 

Порови води в Неогена 
– Софийска 
котловина”/ 
BG1G000000N033 

напорен 1088,5 120 4800 40 400 312 78 Лошо (поради отклонение от СКОС 
по показатели Желязо (Fe) и Манган 

(Мп) 

Порови води в Неоген-
Кватернера – Софийска 
долина”/ 
BG1G00000NQ030 

безнапорен 1088,5 80 480 6 1315 1067 81 Лошо (поради отклонение от СКОС 
по показатели Fe и Мп 
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От таблицата произтича, че експлоатационният индекс на подземни водни теля 
BG1G000000N033 и BG1G00000NQ030 надвишава 40 %, поради които натискът от 
водовземане се оценява като значим.   
 
Според оценката на химичното състояние подземни водни тела BG1G000000N033 и 
BG1G00000NQ030 са в лошо състояние, а  подземно водно тяло BG1G00000K2038 е в 
добро състояние.  
 
На територията на община Божурище няма находища на минерални води. 
 
●Водовземни съоръжения от подземни води. Санитарно-охранителни зони 
За питейно-битово водоснабдяване на селищата в община Божурище, промишлени, 
земеделски и други цели се ползват водовземните съоръжение от подземни води, наличната 
информация за които и за учредените им санитарно-охранителни зони, е отразена в 
следващата таблица. 
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Таблица 9 Информация за водовземните системи и съоръжения от подземни води за питейно-битово водоснабдяване /ПБВ/ и други цели в община Божурище 
 

№ 
по 
ред 

Водовземни съоръжения   
Титуляр 

Код на подземното водно 
тяло 

Номер и дата на 
разрешителното за 
водовземане 

Заповед за учредяване на 
СОЗ и/или цели 

1 ШК1, ШК2, ШК3, ШК4, ШК5-
ПС Бобен-Хераково 

„Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД-София 

BG1G00000NQ030 101398/15.02.2006 
 

ПБВ 

2 КИ-1 „Извор“-Хераково „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД-София 

BG1G00000K2038 няма ПБВ 

3 ТК-Храбърско „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД-София 

BG1G00000NQ030 11510279/03.11.2008 
 

ПБВ 

4 ТК1-Пожарево „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД-София 

BG1G000000N033 11510214/09.05.2008 ПБВ 

5 ТК ПС „Гурмазово“ „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД-София 

BG1G00000K2038 11510119/23.08.2007 ПБВ, СОЗ-218/ 
01.04.2009 

6 ТК2 „Мината“-Пожарево „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД-София 

BG1G00000K2038 11510213/09.05.2008 ПБВ 

7 КИ „Тренина падина“-Росоман „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД-София 

BG1G00000K2038 11510864/16.07.2013 ПБВ 

8 КИ „Вража бара“-Росоман „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД-София 

BG1G00000K2038 няма ПБВ 

9 Дренаж „Беличка“-Златуша „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД-София 

BG1G00000K2038 няма ПБВ 

10 ТК1-Храбърско Община Божурище BG1G000000N033 11510909/05.12.2013 ПБВ 
11 ТК - Хераково Община Божурище BG1G00000K2038 11510558/12.10.2010 ПБВ 
12 КИ „Пролеша-Старата чешма“-

Пролеша 
Община Божурище BG1G00000K2038 1469/11.03.2003 ПБВ 

13 ТК - Пролеша Община Божурище BG1G00000K2038 11510872/19.08.2013 ПБВ 
14 ТК-Булет-Божурище „Булет“  ЕООД BG1G000000N033 11510573/05.11.2010 ПБВ, животновъдство 
15 ТК-Цветан Иванов-Хераково Цветан Христов Иванов BG1G000000N033 11510764/10.05.2012 ПБВ, Други 
16 ТК-Епона-Храбърско „Епона“ ЕООД BG1G000000N033 11510882/08.10.2013 ПБВ 
17 

 
ТК-Спетема-Продашън-
Божурище 

„Балкан груп“ ЕООД BG1G000000N033 11510992/23.02.2015 ПБВ, СОЗ-274/ 
18.02.2011 

18 ТК Мав комерс-Божурище „Мав комерс“ ООД BG1G00000K2038 11510434/09.11.2009 ПБВ 
19 ТК-Георги Триов-Хераково ЕТ „Георги Триов“  BG1G00000K2038 11510752/01.03.2012 ПБВ, други 
20 ТК-Христо и Желязко-

Божурище 
„Христо и Желязко“ ЕООД BG1G00000K2038 11510768/15.06.2012 ПБВ 

21 ТК1-Надежда-Хераково „Надежда 76“ ООД BG1G000000N033 11590973/25.03.2015 Други  
22 ТК-Елсистем-Инженерин- „Елсистем Инженеринг“ BG1G000000N033 11591021/26.01.2016 Други 
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Пролеша ЕАД 
23 ТК1, ТК2-Пролеша, РТК1-

Божурище 
Автомотор корпорация 

„Автомотор корпорация“ 
АД 

BG1G000000N033 11591040/11.04.2016 Други 

24 ТК1ХГ, ТК2РС-Одит консулт-
Божурище 

„Одит консулт 99“ ЕООД BG1G000000N033 11591047/26.05.2016 Други 

25 ТК-Стреза-Гурмазово „Стреза“ ЕООД BG1G000000N033 11590482/09.03.2010 Други, противопожарни 
26 ТК-Унитрейд-Божурище „Унитрейд-БГ“ ООД BG1G000000N033 11590712/19.12.2011 Други, противопожарни 
27 ТК-Бер-Хела-Гурмазово „Бер-Хела Термоконтрол“ 

ЕООД 
BG1G000000N033 11530481/20.01.2016 Промишлени 

28 ТК - Милмекс-Божурище „Милмекс“  ООД BG1G00000K2038 11530414/19.02.2014 Охлаждане, други 
29 ТК Хоме декор-Гурмазово „Хоме декор“ ООД- BG1G00000K2038 11590422/09.11.2009 Други, противопожарни 
30 ТК Еурозак-Пролеша „Еурозак“ ООД BG1G00000K2038 11590534/01.07.2010 Други, противопожарни 

 ТК1-Община Божурище, 
Божурище 

Община Божурище BG1G00000NQ030 11591154/11.06.2018 Други 
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Необходимо е осъществяване на процедури за учредяване на СОЗ за всички 
водоизточници съгласно изискванията понастоящем в Наредба №3/16.10.2000г., 
впоследствие в Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, изготвянето на която е предстоящо. 
 
Наложително е, на базата на информацията от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-
София, на опорния план на общината да бъдат отразени санитарно-охранителните зони на 
водоизточниците от подземни води, определени по Наредба №3/16.10.2000г.  или по преди 
действала нормативна уредба. 
 

4.6  ЛАНДШАФТ 

4.6.1 Структура и устойчивост на ландшафта  
Съгласно Европейската конвенция на ландшафта - 2005г., “ландшафтът e територия, 
специфичният облик и елементите на която са възникнали в резултат от действията и 
взаимодействията между природните и/или човешки фактори”.  
 
Съгласно приетите в България определения, “ландшафтът е териториална система, съставена 
от взаимодействащи си природни и антропогенни компоненти и комплекси”.  
 
Състоянието на ландшафтите се измерва чрез категорията “устойчивост на ландшафтите”. 
Това е категория, която отразява тяхното постоянство и устойчивост на съставящите го 
елементи във времето. Тя се разглежда като неподатливост спрямо степента на съответното 
въздействие, влияещо върху структурата на ландшафта, както и като способността му към 
продължително еднопосочно развитие при спазване на естествените му или придобити 
свойства за определен прогностичен период.   
 
Като правило, устойчивостта на ландшафтите е: 

 потенциална, определена още като естествена или генетична, характерна за 
ландшафти, при които антропогенен натиск липсва или е много нисък; към тази категория се 
отнасят озеленените и незастроени пространства, речните долини, земеделските земи и 
горски територии, територии, намиращи се под защита на специални закони и други 
подобни;      

 конкретна, определена и като относителна, която е в пряка зависимост от степента на 
антропогенното въздействие и колкото по-хетерогенна е ландшафтната структура, толкова 
по-податливи на промени и нарушения са ландшафтите; към тази категория се отнасят 
територии, които се намират под антропогенен натиск, като в зависимост от характера на 
натоварване могат да бъдат изведени различни степени на устойчивост на ландшафтите. 
 
Ландшафтът на общината се изгражда от 3 основни групи ландшафти според степента им на 
устойчивост: 

 ландшафти с висока естествена устойчивост – към тази категория принадлежат 
горските територии, водните площи, териториите за отдих с допустим характер на 
застрояване и ползване, естествени ландшафти, естествени природни комплекси /скални, 
пясъчни, защитени зони и територии и др./; 
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 ландшафти с естествена устойчивост – тук се отнасят селскостопанските ландшафти, 
които в по-голямата си част, основно поради обстоятелството, че не се обработват /за 
периоди с различна продължителност/, притежават и различна, но по-висока естествена 
устойчивост; 

 ландшафти с относителна устойчивост – към тази категория се отнасят 
урбанизираните територии, земите за добив на полезни изкопаеми и терените, земите, заети 
от депа за отпадъци и други нарушени в различна степен земи. 
 
Характерът и степента на натовареност на ландшафтите в общината по степен на тяхната 
устойчивост е както следва:                          
Таблица 10 Устойчивост на ландшафтите     
                                       

Територия  Площ -  hа Относителен дял -% 

1. С висока естествена устойчивост 2177.35 15.19 

2. С естествена устойчивост 9599.26 66.99 

3. С относителна устойчивост 2650.69 17.82 

Общо  14329.52 100 

 
В границите на общината, относителният дял на ландшафтите с генетична /естествена/ 
устойчивост е висок – повече от 82%, което говори за наличие на естествен екологичен 
потенциал на територията й, основно в западната й половина. 
 
Териториите с относителна устойчивост – антропогенно променени земи, носители на 
инженерна и транспортна инфраструктура и населени места също са значителни и заемат 
повече от 17% от общата площ на общината, което говори за наличие на значително 
антропогенно натоварване на общинската територия. По правило, подобна ситуация изисква 
прилагане на действия и мерки за поддържане на екологосъобразно  устройство и развитие 
на ландшафтите с относителна устойчивост. 
 
Като цяло, съществуващият ландшафт на община Божурище е носител на собствена 
специфика, формирана от елементи, комбинацията от които дава основание за следната 
класификация на ландшафта по принадлежност: 

 по основен тип социално-икономическа функция – комбинация от ландшафти с 
различна принадлежност – населени места, земеделски, горски, ландшафти под защита и др.; 

 по степен на континенталност на климата – умерено-континентален;  
 по макрорелефни форми -  долинно-хълмисто-склонов; 
 по водещ ландшафтообразуващ фактор –предимно генетичен; 
 по стадии на формиране и развитие – хомеостаз; 
 по генезис на антропогенните въздействия – смесен; 
 по интензивност на антропогенните въздействия – ниски до средни; 
 по мащаб на антропогенни въздействия – пространствено ограничени; 
 по продължителност на антропогенни въздействия – постоянно; 
 по устойчивост на антропогенно въздействие – устойчив до средно устойчив; 
 по степен на антропогенно изменение – средно антропогенно трансформиран; 
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 по целенасоченост на антропогенните въздействия – преки и косвени; директни и 
индиректни; 

 по възможност за регулиране на антропогенното въздействие – контролируемо и 
регулируемо със средствата на превантивна дейност, планиране и проектиране. 
4.6.2 Миграция на замърсителите в ландшафта  
Миграцията на замърсителите в ландшафта се осъществява по пътя на четири основни 
компонента на околната среда – атмосферен въздух, води /повърхностни и подземни/ и 
почви. Анализът на възможните миграции дава основание за следната оценка: 

 по пътя на атмосферният въздух – подчертаната динамичност на този компонент 
определя значително разнообразие в разпространението на вредности по въздушен път в 
пространствен аспект; предпоставките за разпространение на замърсители във въздуха на 
общината са налични, налични са и източници на вредни емисии - подвижни и стационарни, 
локални, всички със сравнително слабо въздействие; на определени емитери се налага 
контрол и санкции; 

 по пътя на повърхностните води – миграцията на замърсители по пътя на 
повърхностните води се стимулира по индиректен път – от подпочвените води и по директен 
– чрез вливането на непречистени отпадъчни води в нерегламентирани приемници; веригата 
е сравнително лабилна и в първия случай зависи от състоянието на подземните води, а във 
втория – от техническата обезпеченост за пречистване на отпадъчните води; от двете 
възможности, по-неблагоприятната за общината е свързана с ниската степен на пречистване 
на отпадъчните води;   

 по пътя на подземните води – по отношение на подземните води, миграция на 
вредни вещества е възможна т. к. подхранването на водоносния комплекс е резултат от 
инфилтрацията на атмосферни валежи, повърхностни води, вкл. непречистени такива;  

 чрез почвите – пренос на замърсители по пътя на почвите е възможна, мотивирано от  
наличието основно на нерегламентирано депонирани отпадъци от различен вид.  
 
Обобщено, от посоченото по-горе може да се направи заключението, че ландшафтът на 
общината се характеризира със сравнително висока степен на естествена устойчивост на 
ландшафтите. Независимо от това, основните му съставящи елементи се намират в 
непосредствена връзка по отношение миграцията на замърсители и влошаването на 
състоянието на който и да е от тях се отразява неблагоприятно върху състоянието на всички 
останали.  
 

4.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ 

Съгласно определението на Конвенцията по биологично разнообразие, под „биологично 
разнообразие” се разбира както многообразието от живи организми от всякакъв вид, 
включително сухоземните, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси, към 
които те принадлежат, така и генетичните различия в рамките на съответния вид. 
 
Настоящата част от ЕО има задачата да даде обща представа за състоянието на 
растителността и животинския свят в региона, пречупена през призмата на устройственото 
планиране, от значение за което са основно териториите и зоните с природозащитно 
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предназначение. По-подробно представяне на флората и фауната на територията на общината 
и в частност тази, попадаща в защитена зона от мрежата Натура 2000, съпроводено с 
конкретната оценка относно степента на въздействие върху предмета и целите на опазване в 
защитената зона е задача на доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), който се 
разглежда като отделно приложение към ЕО. 
 
4.7.1 Флора   
Според геоботаническото райониране на страната  (Ив. Бондев), България е обхваната от три 
растителни области – Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и 
лесостепна  област и Средиземноморска склерофилна горска област. Към тези три области се 
отнасят разпространените пет растително-географски провинции – Евксинска, Илирийска, 
Македоно-Тракийска, Долнодунавска и Източносредиземноморска. Територията на страната 
се поделя на 28 окръга и 80 геоботанически района.  
 
Съгласно Общински план за развитие, община Божурище попада в Софийска област на 
Илирийската провинция на Европейската широколистна горска област. Областта се  
характеризира с изключително разнообразна флора и растителност, дължаща се на 
разнообразните едафични условия – силикатен и варовит терен, разнообразен мезоклимат и 
различни изложения. Тук се среща както мезофитна крайречна, горска и тревна 
растителност, така и ксеротермна горска, храстова, и тревна, главно степна растителност. 
Около 35 са балканските и 9 българските ендемити - пъстрият минзухар (Crocus reticulatus), 
урумовият карамфил (Dianthus urumojfii), грудковидната тлъстига (Sedum tuberiferum), 
българската мишовка (Minuartia bulgarica), вилмотияновото клинавче (Astragalus 
willmontiana ), променливоцветната камбанка (Сатрапи/а versicolor), урумовото лале (Tulipa 
urumovi). 
 
В миналото, територията е била покрита с мезофитни горски екосистеми, доминирани от 
дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), полски бряст (Ulmus minor), летен дъб (Quercus 
robur), а понастоящем земите са селскостопански с остатъчна естествена мезофитна тревна 
растителност. Южните склонове и по-сухите равнинни места са заети от ксеротермна тревна 
растителност доминирана от белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Роа 
bulbosa), валезийска власатка (Festuca valesiaca) и др. 
 
В района са разпространени българските ендемити - пъстър минзухар (Crocus reticuiatus), 
урумов карамфил (Dianthus urumoffii), вилмотияново клинавче (Astragalus willmontiana), 
грудковидна тлъстига (Sedum tuberiferum). 
 
Тревната растителност е фрагментарна, представена от ливадина (Роа pratensis), пенцесов 
тънкокрак (Koeleria pencesii), белизма (Chrysopogon gryllus), вейник (Calamagrostis 
arundinaceae), див ечемик (Hordeum hystrix) Участват единични индивиди от видовете равнец 
(Achilea mille/olium), обикновено плюскавиче (Silene vulgaris), синя жлъчка (Cichorium 
intybus), глухарче (Taraxacum o/ficinale), кипарисова млечка (ЕирhоЬЫа cyparissias), средна 
звездица (Stellaria media), рунянка (Hieracium sp.) и др. 
 
Видовият състав е изключително беден. Няма оформена растителна покривка, с изключение 
на отделни зачимени участъци. 
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Съгласно Общинския план за развитие, на територията на община Божурище в землището на 
село Гурмазово попада зона с теснолистни божури. Видът теснолист божур (Paeonia 
tenuifolia) е защитен (включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие) и 
включен в Приложение 1 на Европейската конвенция за опазване на дивата флора, фауна и 
природни местообитания (Бернска конвенция). 
 
Според Червена книга на България (2011), видът теснолист божур (Paeonia tenuifolia) е със 
статут застрашен. Той е интерглациален реликт, разпространен в Черноморско крайбрежие, 
Североизточна България, Дунавска равнина (долината на р. Студена), Знеполски район 
(Драгоманско), Софийски район (с. Понор, Божурище и др.), Тунджанска хълмиста равнина 
и Странджа; до около 700 m. н. в. Находището в Софийско не е било потвърждавано от 
десетилетия, до излизането на публикация в списание Phytologia balcanica през 2010 г. 
Според тази публикация (Цонев, Р., Ралев, А., Шурулинков, П. Каракиев, Т., Phytologia 
balcanica 16(3), 2010), находището между с. Волуяк, гр. Костинброд и гр. Божурище е било 
установено за първи път от Даки Йорданов (1936), но не е било потвърждавано дълго време. 
Поради това Червена книга на НРБ (Велчев, 1984) и други автори считат вида за изчезнал от 
това находище. Потвърденото с публикацията находище е малка ливада (4 дка.), между 
железопътна линия, обработваеми земи и малък водоем (рибарник). Растителността в нея се 
доминира от Elymus repens, Alopecurus pratensis, Salvia nemorosa, Poa pratensis и др. 
Популацията наброява стотина екземпляра. 
 
4.7.2 Фауна 
Територията на България е разположена в две зоогеографски подобласти – Евросибирска и 
Средиземноморска. Разнообразния релеф и климат са причина за формиране на богата и 
многообразна фауна, която има характерни особености. Според Георгиев (1982) в България 
се разграничават седем зоогеографски района, четири от които се отнасят към 
Средиземноморската подобласт и три към Евросибирската подобласт.  
 
Съгласно Общински план за развитие на община Божурище, основните представители на 
фауната по класове в общината са: 

- Риби (Pisces) – поради наличието на изкуствени водоеми, естествено 
разпространените риби са Каракуда (Carassius auratus gibelio), Шаран (Cyprinus carpio) и 
няколко изкуствено зарибени вида.  

- Земноводни (Amphibia) - представени от видове характерни за по-сухи терени - зелена 
крастава жаба (Bufo viridis Laur.), жаба дървесница (Hylla arborea). 

- Влечуги (Reptilia) - сравнително сухият терен е благоприятен за представителите на 
клас Влечуги и по-специално гущерите (сем. Lacertidae), които са доминиращите видове от 
този клас. Често срещани от тях са зеленият гущер (Lacerta viridis) и стенният гущер 
(Podarcis muralis). Двата вида са вписани в Бернската конвенция. От семейството на 
безкраките гущери (Anguidae) в района е установен слепока (Anguis fragilis). Подразред змии 
(Serpentes) е слабо представен. От семейство Смоци (Colubridae) по-обикновена е медянката 
(Coronella austriaca), много рядък е смока мишкар (Zamenis longissimus). Вторият вид е 
защитен от националното законодателство, включен е в Червена книга на България като 
застрашен вид и е вписан в Бернската конвенция. По-рядко срещана от отровните змии е 
пепелянката (Vipera ammodytes). 
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- Птици (Aves) - видовият състав на птиците на територията на площадката не е 
особено богат. Ниската тревна покривка определя ограничения брой наземно гнездящи 
видове птици, Преобладаващи от тях са полска чучулига (Alauda arvensis), полска бъбрица 
(Anthus campestris), пъдпъдък (Cotumix cotumix), яребица (Perdix perdix), качулата чучулига 
(Galerida cristata). Поради наличието на храсти и ниски дървета, редовно срещани от 
гнездящите птици са кос (Turdus merula), славей (Luscinia megarhynchos), сива овесарка 
(Miliaria calandra), чинка (Fringilla coelebs), елов певец (Phylloscopus collyЬita), коприварче 
(р. Sylvia), червеногърба сврачка (Lanius collurio). Хранителната база обуславя присъствието 
и на други видове птици като свраки (Pica pica), сойки (Garrulus glandarius), гарвани (Corvus 
corax). По време на пролетната и есенната миграция, през района преминават щъркели, както 
бели (Ciconia ciconia) така и черни (С. nigra), блатари (р. Circus), видове от разред 
Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes) и др. 

- Бозайници (Mammalia) - от класа на бозайниците в района преобладават гризачите 
(разр. Rodentia). Обикновени видове от тях са обикновена полевка (Microtus arvalis), 
обикновена горска мишка (Apodemus sylvaticus), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes), 
черен пор (Mustela putorius), невестулка (М. nivalis) и др. От насекомоядните бозайници по-
чести са таралеж (Erinaceus concolor), къртица (Talpa europaea) и белокоремна белозъбка 
(Crocidura leucodon), див заек (Lepus europaeus). От изброените видове бозайници, като 
защитени, включени в приложение 3 от Закона за Биологичното разнообразие, са таралежа и 
невестулката. 

- Безгръбначни животни - от представителите на безгръбначната фауна често срещани 
са типични за откритите пространства и пасища видове като полски щурец (Gryllus 
campestris), обикновена богомолка (Mantis religiosa), божа кравичка (Pyпhocoris apterus), 
цикади (сем. Cicadiidae), калинки (сем. Coccinelidae) и др. От ципокрилите насекоми (разр. 
Hymenoptera), освен различни представители от семействата на осите и пчелите, установихме 
мравки от вида Plagiolepis pigmaea (сем. Formicidae) 

4.7.3  Защитени територии  

В териториалния обхват на община Божурище няма определени защитени територии. 
   
В близост до територията на община Божурище е регистрирано находище на теснолист 
божур. Находището попада в землището на с. Волуяк, Столична община. Със заповед на 
министъра на околната среда и водите от 28.08.2017 г. е обявена нова Защитена местност - 
„Теснолист божур“, с площ 13,5 ха., разположени в землището на с. Волуяк с цел опазване 
на растителен вид теснолист божур /Paeonia tenuifolia/ и неговото местообитание. 
 

4.7.4. Защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000 
В обхвата на общинските граници попадат части от една защитена зона по Натура 2000: 
Защитена зона „Мещица” с код BG0002101 за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-809 от 6 ноември 2008 г. (обн. ДВ, бр. 108/2008 г.) на Министъра на околната 
среда и водите с площ 3416.32 ха. Създадена е с цел: 

• Опазване и поддържане на местообитанията; 
• Възстановяване на местообитанията. 
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Предмет на опазване са 2 вида птици - Ливаден дърдавец (Crex crex) и Червеногърба сврачка 
(Lanius collurio). 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. 
 
В границите на защитената зона се забранява: 

– залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми 
земи и трайни насаждения; 

– използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
– косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра; 
– добиване на подземни богатства по открит взривен способ. 

 
Допускат се инвестиционни намерения, дейности по стопанисване на земите, горите и 
водните обекти, които не противоречат на забраните в ЗЗ и при спазване на разпоредбите на 
ЗООС и ЗБР. 
 
4.7.6 Вековни дървета 
На територията на община Божурище, гр. Божурище са обявени по Закона за биологичното 
разнообразие (Заповед №693/04.08.1993г.) 2 бр. обикновен летен дъб с възраст 125 год., 
височина съответно 20 и 25 м. и диаметър – 3.8 и 3.0 м. 

 
4.7.7 Зелена система 
Зелената система е важен структурен елемент за селищните структури и за околната 
природна среда и е важен интегриращ сегмент във функционалното разпределение на 
територията. 
 
Като цяло, зелената система в община Божурище е в сравнително добро състояние, базирано 
на основно на частните градини и дворове. Общественото озеленяване не е на добро ниво. В 
община Божурище е приета Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената 
система на територията на община Божурище, която определя начините на планиране и 
управление на зелената система в общината. 
 
Нормативите за площта на обществените озеленени площи за широко и специфично 
ползване за тази категория град, съгласно наредбата са 8 кв. м/жител, а площта на 
териториите за спорт и развлечения в населените места и в крайселищната им територия за 
много малки градове следва да е 10-12 м2/жител, а за селата необходимата площ е 15-20 
м2/жител. 
 
Съгласно ОУПО, зелената система в общината по населени места включва: 

 град Божурище – в града преобладават еднофамилни къщи, които имат прилежащи 
градини. Покрай по-голямата част от уличната мрежа има крайпътно озеленяване. Покрай 
военните бази също има добре развито озеленяване. В града има обособен парк „Орлите“, 
който е в процес на реновиране. В западните части на града функционира конна база „Ген. 
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Крум Лекарски“, разположена на площ от 150 дка. Към зелената система се включват 
действащите игрище за плажен волейбол и спортна площадка за баскетбол.  

 село Гурмазово – селото е в съседство с разширението на икономическата зона на гр. 
Божурище. Изградено е предимно с фамилни къщи с прилежащи дворни пространства, които 
са част от зелената система на общината. Озеленяването край уличната мрежа не е в 
задоволително състояние. Южно от селото има гробищен парк. 

 село Делян – селото е изградено от не голям брой фамилни къщи с дворни 
пространства, които са съставна част на зелената система на община и са в задоволително 
състояние. Населеното място е директно свързано с горските и земеделски територии. 
Публичното озеленяване не е в задоволително състояние. 

 село Златуша – западно от населеното място е разположена Беличка река, покрай 
която има силно развита зелена среда с преобладаващи дървесни видове. Източно от селото, 
по протежението на главния път между с. Златуша и с. Росоман, е разположена вилна зона, 
която също е добре обезпечена със зеленина. Към селото няма прилежащ гробищен парк, 
както и открити зелени терени за спортни дейности.   

 село Мала Раковица – силно развита зелена система заради прилежащите дворове на 
къщите и пряката свързаност на населеното място с околната природна среда. На изток по 
главния път, който преминава в съседната община е разположена вилна зона Вировете, която 
се отличава с добре развита растителност. 

 село Пожарево – задоволително развита зелена система, благодарение на 
растителността в частните дворове и градини към къщите, както и заради южно протичащото 
водно течение. Към селото има и вилна зона, която има силно развита растителност, както в 
частните имоти, така и покрай тях в разположените горски територии. В населеното място 
има гробищен парк. Към зелената система на общината се включват и крайбрежните 
територии около язовир Пожарево, разположен източно от населеното място. Той предоставя 
функции за отдих и рекреация на населението. 

 село Пролеша – това е едно от по-големите населени места в общината и е съставено 
от фамилни къщи, с прилежащи дворове и градини, които са част от зелената система на 
общината. През селото, северно от главния път, минава водно течение около което има добре 
развита растителност. Към сградата на училището, което не функционира като такова, има 
прилежащ двор, който е добре поддържан. В източния край на населеното място е 
разположен гробищен парк. 

 село Росоман – населеното място е малко, с разпокъсана пространствена структура, 
което благоприятства развитието на зелената система.  

 село Хераково – в населеното място има фамилни къщи с прилежащите градини и 
дворове към тях. В населеното място има голямо футболно игрище, което се нуждае от 
поддръжка и модернизация. В централните части има гробищен парк. Към училищната 
сграда в селото има прилежащ двор, който следва да бъде облагороден. 

 село Храбърско – в населеното място има фамилни къщи с прилежащите градини и 
дворове към тях, с добре развита растителност. Към селото има разположен гробищен парк. 
В близост до махала „Старо село“ се намира и язовир Храбърско, който е подходящ за 
любителски и спортен риболов. В близост до населеното място преминава и Беличка река, 
около която има силно развита растителност. 
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4.8  ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

На територията на община Божурище се генерират различни по вид и количества отпадъци – 
битови, производствени, опасни, строителни отпадъци, отпадъци с растителен произход и др.  

Анализът на съществуващото състояние на този компонент се базира на данни от  Общинска 
програма за управление на дейностите по отпадъците 2015-2020 г. както и на база доклад за 
Състоянието на околната среда през 2017г., изготвен от РИОСВ-София.  
 
4.8.1 Отпадъци  
Битови отпадъци 
Съгласно информация от общинската Програма за управление на отпадъците 2015-2020,  
отчетните данни на Регионалното депо Костинброд показват, че през 2014 г. община 
Божурище е депонирала общо 3318.28 тона битови отпадъци. На тази база е изчислена и 
норма на натрупване от 408 кг/ж/год. която ще възприемем и за целите на настоящата 
оценка. Така общото  количество битови отпадъци, генерирани на територията на общината 
през 2017г., получено по изчислителен път, възлиза на 3 334 т/год. (при население на 
общината от 8 186 д. по данни на ГРАО). В общия поток отпадъци преобладават 
биоотпадъците (около 40% от състава на битовия отпадък).  
Съгласно Доклад за състоянието на околната среда през 2017г., изготвен от РИОСВ-София, 
сметосъбирането и сметоизвозването към 2017г. покрива 100% от населението на общината. 
Системата е добре организирана, в съответствие със специализирани планови и проектни 
разработки, отразяващи характера на застрояване, местоположението на съдовете за смет, 
състоянието на уличната мрежа, маршрутни графици на сметовозните коли и др. 

Депонирането на битовите отпадъци от населените места от общината се извършва на 
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци, разположено в землището на с. Богьовци, 
община Костинброд. Депото обслужва общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище 
Годеч и Драгоман. 

Разделно събиране 
В община Божурище е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.  
Община Божурище има сключен договор с фирма „Екопак“ АД за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, като в системата са включени гр. Божурище и селата Гурмазово, 
Пролеша и Хераково. Разделно се събират около 90 т/год. отпадъци от опаковки.  

По данни от ПУО 2015-2020 в общината работи система за разделно събиране на отпадъци от 
ИУМПС, вкл. отработени масла и излезли от употреба гуми и ИУЕЕО и НУБА.    

По данни от РИОСВ-София (писмо с изх.№1799/22.03.2018г.) на територията на общината 
няма изградени съоръжения и инсталации за третиране на строителни, производствени и 
опасни отпадъци. 

Строителни отпадъци 

В  Програмата за управление на отпадъците на общината е посочено, че средногодишно се 
генерират 1 000-2 000 тона строителни отпадъци. Освен на регионалното депо, строителни 
отпадъци се депонират и на депото във Враждебна.   
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Производствени отпадъци  

Към тази категория се отнасят отпадъците, генерирани от различни производствени дейности 
на територията на общината, с преобладаващо участие на дървопреработвателната и леката 
(хранително-вкусова) промишленост. Производствените предприятия на територията на 
общината образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфични масово 
разпространени и рециклируеми отпадъци. По данни от ПУО 2015-2020 през 2014/2015 г. от 
30 производствени фирми са генерирани 27 вида производствени и 30 вида битови отпадъци. 
Количеството на производствените отпадъци възлиза на около 560-600 тона/годишно. 
Всички фирми притежават разрешителни за дейности с отпадъци и имат договори за тяхното 
транспортиране и предаване за последващо третиране от лицензирани фирми.  

С всички от тях са сключени договори за обслужване от концесионера за сметосъбиране и 
сметоизвозване за депониране на смесените битови отпадъци в Регионално депо-Костинброд. 

Към категорията „Производствени отпадъци“ спадат и утайките, генерирани от локални 
пречиствателни съоръжения. По данни от общинската Програма за управление на 
отпадъците, генерираните утайки се събират заедно с битовите отпадъци и се депонират на 
регионалното депо.   

Опасни отпадъци 

В програмата за управление на отпадъците на общината е дадена подробна информация за  
опасните отпадъци, генерирани на територията й, на която база може да се направи 
допускането, че отработените моторни масла са основният дял от опасните отпадъци, 
генерирани на територията на общината, следвани от излезли от употреба оловни 
акумулатори, флуоресцентни лампи и др. Събирането и третирането на опасните отпадъци се 
извършва от лицензирани фирми, с които дружествата, от чиято дейност се генерират опасни 
отпадъци, имат сключени договори. 

По данни от РИОСВ-София (писмо с изх.№1799/22.03.2018г.) на територията на общината са 
налични 5 бр. Б.Б кубове, запълнени с негодни за употреба препарати за растителна защита.  
Болничните отпадъци, формирани от ДКЦ и заведенията за извънболнична помощ на 
територията на общината са предмет на договори за предаване/третиране и обезвреждане и 
не представляват сериозен проблем. По данни от общинската програма за управление на 
отпадъците медицинските отпадъци се предават на лицензирана фирма за транспортиране и 
последващо обезвреждане в инсенератор за изгаряне на болнични отпадъци. Годишно се 
генерират 800-900 кг. медицински отпадъци.  

 
4.8.2 Опасни вещества. Химикали 
Съгласно „Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок 
рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС)“ на територията на община Божурище няма предприятия 
включени в регистъра. 
На територията на общината няма наличие и на предприятия с нисък рисков потенциал, 
попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на Закона за опазване на околната среда.  
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Във връзка с горното, не е необходимо местоположението на такива предприятия да се 
съобрази в ОУПО от гледна точка осигуряване на съответните отстояния.  
 

4.9  ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ  

4.9.1 Шум 
Основните източници на шум на територията на общината са типичните източници, 
характерни за съвременните населени места – транспортните потоци на различните видове 
транспорт, промишлени, комунално–битови, спортни и други обекти. 
 
Основно влияние върху шума на територията на общината има транспортната 
инфраструктура, която е представена от пътища на републиканската и общинска пътна 
мрежа и ж. п. инфраструктура. 
 
Транспортната осигуреност на община Божурище е много добра, като достъпността на 
територията на общината се осъществява основно чрез автомобилен транспорт.  
 
Анализът на транспортната достъпност показва, че всички по-големи градски центрове около 
община Божурище са в границите на 30 минутен автомобилен изохрон с изключение на град 
Перник и град Брезник. 
 
По-големите населени места попадат в ареала на град Божурище в рамките на 16 минутен 
автомобилен изохрон, докато за останалите населени места на  територията на общината – 33 
минутен автомобилен изохрон, което може да се счита за много добра транспортна 
достъпност. 
 
4.9.1.1 Пътна инфраструктура 
През общината преминават два пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща 
дължина 32,5 km: 

 път I-8 /Е-80/ /Калотина – София/, преминаващо през източната част на общината и 
осигуряващо достъп до столицата и връзка с Република Сърбия през ГКПП Калотина; 
дължината на трасето е 12.565 км., състоянието на настилката е добро; пътят преминава през 
село Хераково; 

 път III-638 /Гурмазово – Златуша/, преминаващ по направлението изток-запад през 
територията на общината и достигащо гр. Брезник; дължината на отсечката е 20.024 км.; 
пътят преминава през селата Златуша, Росоман, Гурмазово и град Божурище; около 5 км. от 
трасето е в лошо техническо състояние. 
 
Град Божурище се обслужва от общински четвъртокласен път булевард „Европа“, попадащ в 
трасето на общинската и републиканските транспортни схеми от квотата на община 
Божурище. 
 
По данни от общинската администрация, местните пътища в общината са с дължина 26,750 
км.  
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Състоянието на общинските пътища е незадоволително. Пътищата се характеризират с малка 
ширина на настилката, липса на банкети, тежки ситуационни геометрични елементи, стари 
съоръжения с недостатъчна ширина и не добре поддържана настилка, като в отделни участъ-
ци тя е в много лошо състояние. 
 
Дължината на уличната мрежа в община Божурище е 129 км., разпределена по населени 
места както следва: 
         - гр. Божурище – 39 км.; 
         - с. Хераково и с. Храбърско – по 13 км.; 
         - м. Белица, Бобен, Кантон – 15 км.; 
         - село Пролеша и с. Златуша – по 12 км.; 
         - село Пожарево и с. Гурмазово – по 7 км.; 
         - село Росоман – 11 км. 
 
4.9.1.2 Железопътна инфраструктура 
Железопътната инфраструктура в общината е представена от главна железопътна линия № 6  
по направление Волуяк – Разменна – Батановци и Радомир - Гюешево /160 км./ като в 
рамките на общината дължината ѝ е 23.095 км. Тя е единична железопътна линия /с 
изключение на участъците София – Волуяк и Батановци – Радомир/, електрифицирана /от 
София до Радомир/ и с нормално междурелсие /1435 mm/.  
 
На територията на общината преминава и част от железопътна линия № 13 по направление  
Волуяк - Банкя като в рамките на общината дължината ѝ е 1.009 км. 
 
Общата дължина на железопътните линии в общината е 24.104 км. 

Категоризацията на жп. линията, преминаваща през територията на общината е „железопътна 
магистрала“ за участък от 6та железопътна линия и железопътна линия „II   категория“ за 
участъка от 13та железопътна линия. 
 
За 2017 г. на територията на община Божурище са преминали общо 3 886 влака и возила, от 
които 3 587 бр. пътнически, 175 товарни влака и 124 изолирани локомотива. Пътническото 
движение се осъществява в интервал от 07.00 ч. до 20.00 ч. Железопътната инфраструктура 
има капацитет от 60 бр. влакове и возила на денонощие. 
 
Техническото състояние на релсово-траверсовата скара е добро и гарантира заложените в 
графика за движение на влаковите скорости. 
 
4.9.1.3 Масов обществен транспорт 
Транспортни връзки в общината има с всички населени места. 
Връзката със столицата се осъществява с автобусна линия 54 на Столична община, с пряка 
връзка до метрото. 
 
През 2014 г. общината е съгласувала промени в републикански транспортни схеми по 
направление София-Божурище и републикански транспортни схеми София-Храбърско; 
София- Хераково; София - Златуша, по които превозът на пътници може да се изпълнява с 
18-22 или 32 и повече местни автобуси. 
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На територията на общината действа и субсидирана общинска транспортна схема, която се 
изпълнява с 18-22 местни автобуси и свързва населените места в общината. 
 
Маршрутите на междуселищния транспорт са обходни, с цел обхващане на повече населени 
места и се оценяват като добре организирани. Приема се, че е постигната оптимална перио-
дичност на маршрутните линии. 
 
4.9.1.4 Въздушен транспорт 
Летище Божурище е закрит бивш главен авиоцентър на България – военно, гражданско и 
спортно летище, с аеропланно училище и аеропланна фабрика. Разположено е в южната част 
на град Божурище, на 4 км. от София и на 2 км. югозападно от международен път Е80.  
 
Летище Божурище е първото постоянно действащо летище в България и вероятно най-
старото национално летище, запазено в ЕС. 
 
Обявено е за недвижима културна ценност, отразяващ фактически цялата история на 
българското въздухоплаване през първата половина на 20ти век. 
 
През 2005 г. летището е ликвидирано и подготвено да бъде отдадено на „Индустриален парк 
София“ с мажоритарен собственик италианската инвестиционна банка „Финанциария 
Интернационале“ /Finanziaria Internazionale/. 
 
4.9.2 Нива на шум 
По експертна оценка, в аспекта на шумовото натоварване, общинската територия не 
принадлежи към тези, застрашени от наднормени шумови нива. Конфигурацията на 
републиканската и общинска пътна мрежа не предполага наднормено акустично натоварване 
на населените места н общината, с изключение на част от уличната мрежа в общинския 
център. 
 
Шумовите характеристики на транспортния поток на разстояние 7,5 m. от оста на близката 
лента за движение, в зависимост от класа на пътя са както следва:  

 ІІ клас – в граници 65÷70 dBA при разрешена скорост 80 km/h; 
 ІІІ клас – в граници 60÷65 dBA при разрешена скорост 60 km/h; 
 ІV и V клас – до 60 dBA в зависимост от конкретното натоварване и скорост на 

движение. 
 
По данни от обяснителната записка на ОУПО, от извършените преброявания през 2015г. по 
път 102Д, общото натоварване възлиза на 563 МПС, от които 73.9% са леки автомобили, 
16.3%-лекотоварни и 3.9% тежко товарни автомобила. Посоченото говори за сравнително 
ниска натовареност на главната транспортна инфраструктура на общината. В неблагоприятни 
условия се намират жителите на с. Хераково, т. к. селото се пресича от част от 
републикански път  Е-80. 
 
Локални източници на шум – към тази категория се отнасят производствени обекти, обекти 
за спортни прояви, гари, пазари, дискотеки.  В случаите на наднормен шум, контролният 
орган поставя необходимите изисквания и срокове.     
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Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и зони са регламентирани 
в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, ДВ. бр.58/2006 г.) и са 
дадени в следващата таблица. 
Таблица 11 Гранични стойности на нивата на шум за различните територии       

 

№ Територии и устройствени зони в урбанизираните 
територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум, dBA 

ден вечер нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 
2. Централни градски части 60 55 50 

3. 
Територии, подложени на въздействието на интензивен 
автомобилен трафик 60 55 50 

4. 
Територии, подложени на въздействието на железопътен 
и трамваен транспорт 65 60 55 

5. 
Територии, подложени на въздействието на авиационен 
шум 

65 65 65 

6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70 
7. Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 
8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 
9. Зони за научно-изследователска и учебна дейност 45 40 35 
10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 
*Източник: Наредба №6/26.06.2006 за показателите за шум в околната среда /МЗ и МОСВ/  
 
Контролът и приоритетите по отношение на фактор „шум“ в най-голяма степен са свързани с 
осигуряване на здравословни условия за живот на населението и опазване на околната среда 
от шум. 
 
Съгласно писмо на РИОСВ-София, изх. №1799/22.03.2018г., на територията община 
Божурище за последните 5 години не са установени превишения на еквивалентните нива на 
шум в промишлени и жилищни зони до промишлени обекти и няма предприятия с наложени 
санкции по фактор „шум“. в няма констатирани наднормени стойности на нивата на шум.  
 
4.9.3 Други вредни физични фактори 
Като правило, източници на електромагнитни полета са и радиопредавателите на къси, 
средни и дълги вълни, частните радиостанции на УКВ, телевизионни предаватели и 
ретранслатори, подстанции за високо напрежение – открити и закрити, електропроводи, 
трафопостове, захранващи жилищни квартали, късовълнови и УКВ системи за мобилни 
комуникации на транспорта, полицията, бърза помощ и др., радарни системи на КАТ, 
авиотранспорта, за ТВ и други сателитни връзки, лични системи за комуникации 
(радиолюбителски предаватели). 

Мобилните комуникации на територията на общината осъществяват от 7 базови станции на 
Теленор и 3 – на А1.  

За посочените предаватели няма експертни оценки, не е определяна хигиенно-защитна зона 
спрямо жилищната и работната среда. Не съществува информация доколко интензитета на 
РЧ полетата е в границите или над нивата на пределно допустимото ниво (ПДН) – 3 V/m за 
жилищни квартали и 60 V/m за работна среда (БДС 14525 и Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ). 
Липсата на данни от измервания, информация за експертизи и други проучвания показва, че 
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източниците на ЕМП не са предмет на наблюдение и контрол както по време на 
проектирането и изграждането, така  и при експлоатацията им. 

 

4.10 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ТУРИЗЪМ 

4.10.1.  Недвижимо културно наследство 
На територията на общината са налични културни ценности – материални и нематериални, 
които са с висока научна и културна стойност за общността в региона. Културното 
наследство в община Божурище е представено от археологически, архитектурно-строителни 
и исторически недвижими културни ценности, както и от народните традиции и културните 
обичаи. 
 
Териториалното разположение на недвижимите културни ценности е следното: 

 с. Делян – 8 обекта /къщи/; 
 с. Златуша – 8 обекта /училище; каменен мост; 6 къщи/; 
 гр. Божурище – 1 обект /Исторически летищен комплекс Божурище - статутът е 

отменен, като към днешна дата протича нова процедура за предоставяне на статут/. 
 
Тези, които все още са съхранени са Каменен мост на пътя Росоман-Златуша, с. Златуша, 
къща на Райка Николова Стоянова, с. Златуша и къща на Иван Илиев, с. Делян. 
 
В пространствената структура на община Божурище са идентифицирани и регистрирани 19 
археологически обекта: 

 Надгробна могила в м. Мало поле при гр. Божурище с площ 1 дка. /1500131/; 
 Обект с неопределена функция от Праистория /Римска епоха на 0,45 км. от центъра на 

гр. Божурище с площ 15 дка. /1500132/; 
  Селище от Късната античност на 1,55 км. от центъра на гр. Божурище с площ 150 дка. 

/1500134/; 
 Селище от Ранна желязна епоха, Римска епоха и Първа българска държава на 2,7 км. 

от центъра на гр. Божурище с площ 100 дка. /1500136/; 
 Надгробна могила на 2 км. от центъра на с. Пролеша – м. Къркалежица /1500138/; 
 Селище на открито от Бронзова епоха и обект с неопределена функция от Римска 

епоха на 0,25 км. от центъра на с. Пролеша – до гробищата и стопански двор с площ от 120 
дка. /1500140/; 

 Селище от Късно-римска епоха в м. Бродо при с. Пожарево с площ 30 дка. /1500141/; 
 Селища от Праистория и Късно Средновековие на 2,1 км. от центъра на с. Пожарево – 

м. Бродо с площ 60 дка. /1500142/; 
 Селище от Късна Римска епоха в м. Грамада при с. Гурмазово с площ 5 дка. /1500145/; 
 Могила в землището на с. Хераково /10000840/; 
 Обект с неопределена функция от Късна Античност при с. Храбърско с площ 70 дка. 

/10001820/; 
 Единична постройка от Праистория при с. Храбърско с площ 54 дка. /10004526/; 
 Раннохристиянска базилика от Късна Античност в двора на църква „Св. Георги 

Победоносец“, с. Пролеша с площ 1 дка. /10005953/; 
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 Надгробна могила на 0,7 км. северно от центъра на мах. Балица при с. Хераково /НРК 
№ 1/; 

 Надгробна могила на 1,6 км. североизточно от центъра на с. Росоман /НРК № 2/; 
 Надгробна могила на 1,5 км. северозападно от центъра на с. Златуша /НРК № 3/; 
 Надгробна могила на 1,7 км. северозападно от центъра на с. Златуша /НРК № 4/; 
 Надгробна могила на 2 км. северозападно от центъра на с. Златуша  /НРК № 5/; 
 Надгробна могила на 2,4 км. северозападно от центъра на с. Златуша /НРК № 6/. 

На територията на Община Божурище, военните паметници със статут на НКЦ са следните 
обекти: 

 гр. Божурище, бивш Централен Аероклуб – Паметна плоча на загинали 17 
парашутисти  

 с. Гурмазово, сграда на кметството - Паметна плоча на загиналите през 
Отечествената война двама фронтоваци; 

 с. Пожарево, в центъра на селото - Паметник на загинали двама фронтоваци през 
Отечествената война; паметни плочи на загиналите във войните за освобождение на 
България; 

 с. Пролеша, ограда на училището - Паметна плоча на загинали четирима 
фронтовака през Отечествената война; 

 с. Росоман, до църквата - Войнишки паметник на загиналите през Балканската война 
и Първата световна война; 

 с. Росоман, в централната част на селото - Паметник на загинали антифашисти; 
 с. Хераково, сградата на кметството - Паметна плоча на загиналият фронтовак през 

Отечествената война; 
 с. Храбърско, центъра на селото - Паметни плочи на загиналите от с. Храбърско 

през войните.  
 

4.10.2.  Движимо културно наследство 
На територията на община Божурище няма музеи, музейни сбирки или галерии с изключение 
на етнографска музейна сбирка в читалището в с. Хераково. В плановете на общината е 
създаването на Национален музей на самолетостроенето със съпътстващи клубове по 
авиомоделизъм и провеждане на състезания. Помещаването на музея се планира да бъде 
обвързано с част от историческите сгради на летищния комплекс в Божурище. 
 

4.10.3.  Нематериално културно наследство 
Основен елемент в културната инфраструктура на община Божурище са читалищата. В 
голяма степен те са носители и на нематериалното културно наследство. По данни на 
националния регистър на народните читалища, в община Божурище са разположени седем 
читалища – Хераково, Пролеша, Храбърско, Гурмазово /2 читалища/, Божурище и Пожарево. 
Към читалищата са учредени школи по народни танци, музейни сбирки, литературно студио, 
школи по чужди езици; кръжоци, клубове по интереси. 
 

Културния календар на община Божурище включва: 
 храмов празник „Свето Възнесение“ и събор на селото на Спасовден – с. Храбърско; 
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 църковен празник „Свети Дух“ - събор на село Пролеша и фолклорен фестивал „Окни 
па тропни“.  

 Гергьовден - ежегоден събор и Храмов празник на село Хераково.  
 24 май - празник на село Пожарево;  
 последната събота на м. май - празник на Божура и цветята; 
 последната неделя на м. май - празници на селата Гурмазово и Златуша. 
 конна база „Ген. Крум Лекарски“ - различни събития на месно, национално и 

международно равнище се провеждат през годината в, гр. Божурище. 
 
Един от най-известните творци, живял у нас се е установил в Божурище - Димитър Казаков-
НЕРОН. Той създава всякакви произведения на изкуството – картини, скулптури от глина, 
дърво и др. материали, вдъхновен от красотата на природата. 
 

4.10.4.  Туризъм 
Община Божурище има потенциал за развитие на различни видове туризъм: спортен, 
развлекателен, селски, фолклорен и др. Туристически ресурс са създадените в общината 
традиции в коневъдството, наличните спортни бази, етнографски и фолклорни традиции, 
музей на авиацията и самолетостроенето.    
 
Община Божурище попада в т.нар. Локална културна система /ЛоКуС/ „Велика София”. 
Целта на тази система е да се даде възможност за развитие на интегрирани проекти и събития 
в рамките на целия ЛоКуС. 

По данни на НСИ, в община Божурище към 2016 г. функционира един обект за настаняване с 
10 стаи и 20 легла. В рамките на същата година са реализирани 4 392 леглоденонощия. На 
територията на общината функционират още две места за настаняване – къща за гости в с. 
Пролеша, която разполага с 13 места за настаняване и комплекс с ресторант и хотелска част. 
 
На територията на общината няма туристически информационен център, няма изградени 
туристически хижи и заслони. Липсват обособени изходни туристически пунктове за 
посещение на туристическите обекти. 

За разлика от природния, община Божурище разполага с богат културно-исторически 
потенциал разгледан по горе в раздела. 
 
 
4.11 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ  Проучването на здравното състояние на населението на община Божурище се извършва чрез 
демографски показатели и сравнителна характеристика на здравните данни с показателите за 
област Видин и цялата страна за периода 2014-2016г. Проучени са основните демографски 
показатели отделно за населението на общината и общо за цялото население на страната.  
 
Възрастовата структура на населението по данни от последното преброяване 2011г. и 
разпределението по пол за община Божурище, е стационарен тип, по-благоприятна от 
средните данни за страната, при най-широко представителство на населението в активна 
трудоспособна възраст (вж. долните таблици).  
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Таблица 12 Разпределение на населението на община Божурище 
           

Обект и признаци Брой 

Население на община Божурище към 01.02.2011г. 8 473  
от тях                      мъже 
                               жени 

4 129 (48,7%) 
4 344 (51,3%) 

до 19 години 
20-64 години 
над 65 години 

1 457 (17,2%) 
5 226 (61,7%) 
1 790 (21,1%) 

Таблица 13  Разпределение на населението на Република България  
                     

Обект и признаци Брой 

Население на Република България към 01.02.2011г. 7 364 570 
от тях                      мъже 
                               жени 

3 586 571 (48,7%) 
3 777 999 (51,3%) 

до 19 години 
20-64 години 
над 65 години 

1 352 857  (14,4%) 
4 650 316 (63,1%) 
1 361 397  (22,5%) 

 
Показателите за общата смъртност не се различават съществено между населението на 
община Божурище и това на цялата страна, като незначимо по-висока е общата смъртност за 
страната (вж. следващата таблица). Раждаемостта за 2017г. е по-ниска от средните стойности 
за областта и страната.  
Таблица 14 Демографски показатели за община Божурище, Софийска област и страната                

    

Година Показатели на 1000 жители 
Община 
Божурище 

Софийска област  Република 
България 

2015г. 

Раждаемост 6,0 8,2 9,2 
Смъртност 14,8 17,9 15,4 

Естествен прираст -8,8 -9,7 -6,2 
Детска смъртност до 1г. 

(на 1000 живородени деца) 0 8,2 6,6 

2016г. 

Раждаемост 8,6 8,7 9,2 
Смъртност 16,5 18,2 15,1 

Естествен прираст -7,9 -9,5 -5,9 
Детска смъртност до 1г. 

(на 1000 живородени деца) 27,8 8,8 
 

6,5 

2017г. 

Раждаемост 6,0 8,5 9,1 
Смъртност 14,7 18,5 15,6 

Естествен прираст -8,7 -10,0 -6,5 
Детска смъртност до 1г. 

(на 1000 живородени деца) - 5,6 
 

6,4 
 

Естественият прираст за община Божурище, като резултативен показател между двата 
основни демографски индикатора - раждаемост и обща смъртност за 2015, 2016 и 2017г. е по-
добър от средните стойности за Софийска област и по-лош от средните данни за страната.  
 
Може да се обобщи, че поради отрицателния естествен прираст, демографската 
характеристика на община Божурище е неблагоприятна, но по-добра от много други общини 
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в страната. Поради повишаване интензитета на различни демографски процеси – естествено 
и механично движение на населението, понастоящем е налице отрицателна динамика на 
населението. Тенденцията към запазване на по-висока смъртност спрямо раждаемостта, 
влияе неблагоприятно на демографския облик.  
 
Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността по причини от 
някои класове болести според МКБ-10 – един от косвените индикатори за здравния статус на 
населението, като данните са налични общо за Софийска област, в която се намира и община 
Божурище /вж. долната таблица/. 
 
Класовете болести, които в най-голяма степен са свързани и с факторите на околната среда 
са: 

II клас: новообразувания; 
IV клас: болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната 
на веществата; 
IX клас: болести на органите на кръвообращението; 
X клас: болести на дихателната система; 
XI клас: болести на храносмилателната система; 
XII клас: болести на кожата и подкожната тъкан; 
XIV клас: болести на пикочо-половата система; 
XVII клас: вродени аномалии. 

Таблица 15 Гранични Умрели по причини за смъртта (класове болести), Софийска област и страната (на 
100 000 души от населението) 

 
Клас 
болести 

2015г. 2016г. 2017г. 
Софийска 
област  

България Софийска 
област 

България Софийска 
област 

България 

Обща 
смъртност 

1786,8 1534,1 1812,1 1509,3 1841,8 1551,6 

II  262,2 251,0 178,7 242,6 216,9 246,3 
IV 25,3 25,3 7,2 22,9 8,6 22,4 
IX 1215,6 1003,5 1280,8 988,5 1346,7 1017,5 
X 58,5 56,4 174,8 62,1 92,8 64,5 
XI  61,0 53,7 46,7 55,2 58,0 54,8 
XII  0,4 0,7 - 0,8 0,4 0,8 
XIV 37,5 19,9 28,9 20,7 29,6 21,9 
XVII  1,7 2,1 1,7 1,7 2,1 1,5 

 
Основна причина за умиранията през 2017г. от разглежданите класове болести са болестите 
на органите на кръвообращението, с честота 1346,7 на 100 000 или 73,1 % относителен дял. 
Същите показатели за страната за 2017г. са съответно 1017,5 на 100 000 или 65,6 %.  
 
На второ място по причини за умирания в Софийска област са новообразуванията с 
показател 216,9 на 100 000 или 11,8 %, следвани от болести на дихателната система  – 5,0 % и 
болести на храносмилателната система – 3,1 %. На тези 4 класа болести се дължат 93.0 % от 
всички смъртни случаи в Софийска област.  
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Болестност от злокачествени новообразувания 
Болестността от онкологична нозология е една от най-силно повлияващите се от факторите 
на жизнената среда. 
 
В представената по-долу таблица е разгледана регистрираната заболеваемост от 6 класа 
злокачествени онкологични заболявания според локализация, които са социално значими и 
са частично зависими от факторите на жизнената среда.  
 
По онкологична нозология за Софийска област, водещи са злокачествените новообразувания 
на  млечни жлези, пикочо-полова система, храносмилателна система. Отношение на всички 
локализации се задържа ниво на болестност от злокачествени онкологични заболявания с 
показатели, по-ниски от средните за страната. 
Таблица 16 Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания (на 100 000 души от 
населението)    

 
Наименование и локализация на 

новообразуванието 
2014г. 2015г. 2016г. 

Соф. 
област 

България Соф. 
област 

България Соф. 
област 

България 

Общо 2902,7 3867,7 2868,2 3961,5 2812,9 4036,0 
1. Устни, устна кухина и фаринкс 65,6 100,4 63,6 98,3 56,9 97,4 
2. Храносмилателни органи и 
перитонеум 

528,7 573,1 493,7 581,2 457,9 586,3 

3. Дихателна система и гръдни органи 175,4 214,6 158,7 211,1 132,4 206,2 
4. Млечна жлеза при жените 995,2 1344,1 990,9 1385,6 1000,5 1420,6 
5. Пикочна система 226,8 260,2 221,0 271,7 217,7 284,2 
6. Лимфни и кръвотворни органи 123,6 153,8 134,3 160,2 121,4 157,5 

 
Таблицата по-долу представя данни за дейността на лечебните заведения за първична 
медицинска и дентална помощ на територията на община Божурище към м. септември 
2018г., като данните установяват осигуреност на населението с първична медицинска помощ.  
В гр. Божурище не е налична МБАЛ, но близостта на столицата компенсира тази липса. 
Спешната медицинска помощ се осигурява от филиал на ЦСМП. Регистрираните 
индивидуални практики за първична медицинска и дентална помощ са в състояние да 
задоволят най-масовите потребности на населението. В гр. Божурище са регистрирани две 
медико-диагностични лаборатории и една медико-техническа лаборатория. 
Таблица 17 Лечебни заведения за първична медицинска и дентална помощ в община Божурище към 
30.09.2018г.           

  

Община 
Регистрирани индивидуални практики за първична/специализирана медицинска и 

дентална помощ в РЗИ – Софийска област  
ИППМП ИППДП ИПСМП ИПСДП 

Божурище 13 4 11 0 

 
Обобщената оценка на заболеваемостта и смъртността показва, че основните проблеми на 
здравето на населението в Софийска област и в частност община Божурище, произтичат 
предимно от заболявания, свързани със застаряването на населението и със широкото 
разпространение на рисковите фактори, породени от стила на живот. Съществуващата 
здравно-демографска характеристика е по-лоша от средната за страната, като отсъстват 
индикации за вредно въздействие на фактори от околната среда.  



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

  

 
 105 

4.12  МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Материалните активи на общината обхващат съществуващите обекти на: 
- жилищния сектор; 
- социалната инфраструктура; 
- транспортната инфраструктура; 
- техническата инфраструктура; 
- инфраструктурата за предпазване от предвидими природни бедствия. 

 
4.12.1. Материални активи на жилищния сектор 
По данни от последното преброяване на населението и жилищния фон към 01.02.2011 г. на 
територията на общината има изградени 5 699 жилищни сгради с 6 934 жилища. В периода 
след преброяването до 2015 г. са построени още 170 жилищни сгради с 207 жилища. 
Таблица 18 Материални активи на жилищния сектор 

 
 

Населено място 
Вид на сградата 

Общо Жилищна 
обитавана 

Жилищна   
необитавана 

Жилищна за 
временно 
обитаване 

Жилищна за 
колективно 
домакинство 

Община Божурище 5699 2499 2075 1124 1 
гр. Божурище 1360 1134 226 - - 
с. Гурмазово 359 149 209 - 1 
с. Делян 154 104 50 - - 
с. Златуша 307 62 200 45 - 
с. Мала Раковица 514 76 2 436 - 
с. Пожарево 549 121 341 87 - 
с. Пролеша 585 286 317 - - 
с. Росоман 129 82 23 24 - 
с. Хераково 1134 269 455 410 - 
с. Храбърско 608 234 252 122 - 
 
Разполагаемите активи на жилищния сектор осигуряват много висок жилищен стандарт от 
48.31 кв.м. жилищна площ на човек. Висока е и степента на жилищна задоволеност – 844.79 
жилища на 1000 ч. население при среден европейски показател от 420 жил./1000 ч. Ако се 
вземат предвид само обитаемите жилища задоволеността спада на 303.67 жил./1000 ч.   
 
4.12.2. Материални активи на социалната инфраструктура 
4.12.2.1. Образование и обучение 
Инфраструктурата на образованието включва следните материални активи: 

o Обединено детско заведение – 2бр. в Божурище, с филиал в с. Храбърско; 
o Образователно училище – 1;   
o Средно общообразователно училище – 1. 

4.12.2.2. Здравеопазване 
Материалните активи на здравеопазването включват: 

o Медицински център с лаборатория – 1; 
o Индивидуални практики за извънболнична медицинска помощ - 6; 
o Индивидуални практики за дентална помощ - 4; 
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4.12.2.3. Социални дейности 
Материалните активи на социалните дейности обхващат: 

o Дом за деца, лишени от родителска грижа – 1; 
o Преходно жилище с капацитет  8 ч. – 1; 
o Дом за възрастни хора с деменция – 1; 
o Клуб на инвалида – 1; 
o Дневен център за стари хора – 1; 
o Клуб на пенсионера – 1;  
o Социална трапезария с капацитет 50 ч.; 
o Домашен социален патронаж с капацитет 120 ч. 

4.12.2.4. Културни дейности 
Материалните активи на културата включват: 

o Читалища – 7. 

4.12.2.5. Спорт 
Материалните активи на спорта включват сградите/помещенията с обзавеждането и 
екипировката им на: 

o Конни бази – 4; 
o Игрище за плажен волейбол – 1; 
o Фитнес център- 1; 
o Футболно игрище – 1; 
o Спортна площадка за баскетбол 1; 
o Физкултурните салони към училищата – 2. 

 
4.12.2.6. Материални активи на административното и финансово-кредитно обслужване 
Материалните активи на административното обслужване включват сградите с принадлежа-
щото им обзавеждане и оборудване на: 

o Общинската администрация и общинския съвет – 1; 
o Кметствата – 4; 
o РПУ – 1; 
o Районния съд и прокуратура – 1; 
o Граничната полиция – 1; 
o РСПБЗН – 1; 
o Държавното лесничейство – 1. 

 
4.12.3. Материални активи на  
Материалните активи на транспортната инфраструктура включват: 

o Участъци от републикански пътища – 33.720 км; 
o Общински пътища – 20.250 км; 
o Железопътни линии – 24.104 км; 
o Железопътни спирки – 3; 
o Летищен комплекс  - 1. 
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4.12.4. Материални активи на техническата инфраструктура 
4.12.4.1. Водоснабдяване 
Материалните активи на водоснабдителната система включват: 

o Тръбни кладенци - 4; 
o Шахтови кладенци – 5; 
o Изворни каптажи – 2; 
o Речен дренаж – 1; 
o Довеждащи водопроводи – 27 км; 
o Черпателни резервоари – 2 с общ обем 175 куб.м; 
o Напорни резервоари – 12 с общ обем 1890 куб.м; 
o Помпени станции – 15; 

4.12.4.2. Канализация 
Материалните активи на частично изградената канализационна система включват 5800 м. 
канализационна мрежа. 
4.12.4.3. Енергийна инфраструктура 
Материалните активи на електроенергийната инфраструктура са представени от: 

o Електрическа подстанция 100/20 kV – 1; 
o Въздушни електропроводи средно напрежение 20 kV – 75 км.; 
o Кабелни електропроводи средно напрежение 20 kV – 12.5 км.; 
o Трансформаторни постове  20/0.4 kV – 57; 
o Въздушни електропроводи ниско напрежение 20 kV – 75 км.; 
o Кабелни електропроводи ниско напрежение 20 kV – 12.5 км.; 
o Фотоволтаични електроцентрали – 3. 

 
4.12.4.4. Газоснабдяване  
Материални активи на тази система са изградени само в гр. Божурище. Системата е 
представена от 23 000 м. газопроводи със 650 отклонения  и обслужва 837 домакинства и 34 
стопански потребители.  
 
4.12.5. Материални активи на инфраструктурата за предпазване от предвидими 
природни бедствия 
На територията на  общината няма изградена такава инфраструктура. 
 
 
5. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ  

5.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

5.1.1. Предполагаемо развитие на територията без прилагане на плана 
По-нататъшното развитие на територията на община Божурище без Общински общ устройст-
вен план би представлявало нарушение на Закона за устройство на територията и би 
било сериозна пречка за модернизацията на техническата й инфраструктура – реконструкция 
и доизграждане на водопроводните системи, изграждане на канализация – и обновяването на 
жилищния фонд. Оползотворяването на ценния туристически потенциала, с който разполага 
общината за развитие на различни форми на туризъм би останал без устройствена основа. Не 
биха се създали устройствени условия за реализация на предвижданията на стратегическите 
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документи по Закона за регионалното развитие за стимулиране икономическото развитие на 
общината, чрез определяне на подходящи локализации за инвестиции в индустрията и 
логистиката. Липсата на одобрен действащ Общ устройствен план би лишило общината от 
възможността да ползва финансови средства от фондовете на Европейския съюз. 
 
Очакваното състояние на компонентите и факторите на околната среда без наличието на 
общ устройствен план и без прилагането му ще бъде както следва:  
Таблица 19 Оценка на развитието на компонентите и факторите на околната среда без прилагането на 
плана    

     
Аспекти  Очаквано развитие на компонентите без прилагане на плана 

Климат, КАВ 
 
 

Евентуално проявление на отрицателни характеристики поради неблагоприятни 
съседства между несъвместими функции - обитаване/промишленост, 
обитаване/транспорт, обекти, подлежащи на здравно-хигиенна защита в 
недопустими съседства и др.; опасност от загуба на свободни пространства и 
зелени площи, ограничаване на условията за естествена вентилация на територията 
и др. 
Възможно влошаване на общото ниво на замърсяване на въздуха с фини прахови 
частици основно от транспортната дейност и влошаване на КАВ от развитие на 
производствени функции без необходимата устройствена мотивация 

Повърхностни води Ще се влоши качеството на водоснабдяването, поради лошо състояние на част от 
водопроводната мрежа,  лоша експлоатация или неизградени СОЗ 
Липсата на канализационни мрежи и ПСОВ, използването на септични ями, 
безразборното изхвърляне на отпадъци от домакинствата и недостатъчното  
обезопасяване на сметищата ще влошат качественото състояние на  водите 
Неизградена система за събиране и пречистване на отпадъчните води от нови 
урбанизирани територии и/или зони за рекреация, ще влоши състоянието на 
повърхностните и плитките подземни води; 
Точковите и дифузни източници на замърсяване ще се запазят или увеличат, което 
ще доведе до влошаване на качествата на повърхностните и подземните води 

Остава възможността за наводнения, които да нанесат материални щети на 
населените места, индустриалните зони, обектите на отдиха и др. 

Геоложка основа, 
подземни води  

Евентуално активизиране на ерозионни процеси. в резултат както на естествени 
климатични фактори (температура, валежи), така и на техногенно въздействие 
Инфилтрирането на замърсени отпадъчни води от изгребни и попивни ями и 
нерегламентирани сметища ще продължи 
Загубата на значителни количества вода за питейно-битови нужди ще продължи 
поради наличие на амортизирана водопроводна мрежа 

Зелени площи, спорт и 
отдих, биоразнообразие 

Влошаването на качествените и количествени параметри на повърхностните водни 
тела ще се отразят директно на флората и фауната в тях и ще повлияят негативно на 
биоразнообразието в района 

Ландшафт Няма промяна 
Отпадъци, опасни 
вещества 

Няма неблагоприятни въздействия, с изключение на нерегламентирано 
изхвърляне на отпадъци 

Шум  Лошото състояние на значителна част от пътната мрежа ще мотивира по-високите 
нива на шум и въздушното замърсяване  

Човешко здраве Лошото състояние на водопроводната мрежа и влошаване качествата на питейните 
водоизточници  увеличават рискът за човешкото здраве 
Здравните проблеми на населението са обусловени от застаряването и рисковите 
фактори, породени от начина на живот  
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5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ 
ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА 

5.2.1. Територии, свързани с опазване на водите 
● Подземни води 
Във връзка с реализиране на дейностите по заложените в ОУПО устройствени условия за 
реконструкция и разширение на съществуващите водопроводни системи, с оглед намаляване 
до минимум загубата на питейни води, за изграждане и/или доизграждане на канализационни 
мрежи, за жилищно, промишлено, транспортно и друго строителство, за въвеждането на 
режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ на територията и пр., 
територии и зони, които има вероятност да бъдат значително засегнати ще са: 
 
Зони за защита на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване: 
В изпълнение изискванията от Директива 2000/60/ЕС и Директива 98/83/ЕС  за качеството на 
водите, предназначени за консумация от човека, транспортирани в Закона за водите: 

– подземните водни тела, части от които попадат на територията на община Божурище, 
описани по-горе в раздел 4.5, са определени като зони за защита на водите с присвоени 
кодове BG1DGW00000K2038, BG1DGW000000N033 и BG1DGW00000NQ030, от които се 
извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³ или служат за 
водоснабдяване на повече от 50 човека, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60ЕС и чл. 
119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. Целите за опазване на околната среда на подземните 
водни тела и зоните за защита на подземните води са:  

– за ПВТ BG1G00000K2038 „Запазване  на добро количествено и химично състояние“ 
към 2021 и 2027 г и след нея; 

– за ПВТ BG1G000000N033 и  BG1G00000NQ030- „Запазване на доброто количествено 
състояние“ и „Предотвратяване влошаването на химичното състояние към 2021 г; „Запазване 
на добро количествено състояние, постигане на СКОС за Fe и Mn за добро химично 
състояние до 2027 г (СКОС коригиран с фонова концентрация) и предотвратяване 
влошаването на химичното състояние по другите показатели“ към 2027 г, „Запазване на 
добро количествено състояние, запазване на СКОС за Fe и Mn (по-малко строга цел) и 
запазване на добро химично състояние по всички останали показатели“ след 2027 г. 
 
Нитратно уязвими зони 
В актуализирания регистър на нитратно уязвимите зони по Заповед  
№РД-146/25.02.2015г. на министъра на околната среда и водите в обхвата на община 
Божурище като замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източвици 
няма определени подземни водни тела.  
 
Територията на община Божурище не е определена като уявима зона за опазване на водите 
от замърсяване с нитрати от земеделски източници.  
 
На територията на община Божурище няма пунктове за мониторинг на химичното и 
количественото състояние на подземните води. 
 
5.2.2 Територии, свързани с повърхностните води   
Почти директна и много значима е връзката реки-подземни води, поради което опазването на 
реките и техните водосбори от замърсяване, осушаване и други негативни антропогенни и 
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морфологични и хидроморфологични въздействия е от особено важно екологично значение. 
Друга важна връзка за поддържане на повърхностните води в добро количествено състояние 
е поддържането на горския фонд във водосборите им. 
 
Опазването на количественото и качествено състояние на повърхностните води е от значение 
за развитието на всяка територия и особено за водовземанията за различни стопански цели.  
 
За обектите на отдиха следва има осигурена необходимата инфраструктура за 
водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води.  
 
Запазването на ландшафтните характеристики на всички повърхностни водни тела има 
съществено влияние върху развитието на отдиха и туризма, като не бива да се допуска 
прекомерно осушаване на речните легла.  
 
5.2.3 Територии, свързани с опазване на биоразнообразието 
В свое писмо с изх.№5086-4416/19.07.2018г. РИОСВ-София уведомява, че е извършена 
преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, при която е установено, че 
ОУПО има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и 
видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002101 „Мещица“ за опазване на дивите 
птици, като в тази връзка е изготвен Доклад за оценка степента на въздействие върху 
предмета и целите на опазване в посочените защитени зони, който е неделимо приложение от 
настоящата Екологична оценка.        
 

5.3 СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА. РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

Анализът на съществуващите екологични проблеми показа следното: 

– по отношение на повърхностните води, формиращи се на или преминаващи през 
територията на община Божурище най-съществен екологичен проблем е замърсяването на 
водите на реките с отпадъчни води от населението. Повърхностните води се замърсяват от 
нерегламентирани зауствания, нерегламентираните и необезопасени депа за отпадъци и от 
дифузните източници на замърсяване от селското стопанство. Заплаха за повърхностните 
водни тела и непрекъснатостта на речните течения и речните ландшафти е от риска от 
прекомерно използване за добив на баластра. Друг значим проблем е застрояването в 
заливаемите части на речната тераса, което възпрепятства естествения процес на образуване 
на речни разливи и свързаното с него подхранване на подземните води, размножаване на 
рибите и поддържане на естественото биоразнообразие. Този тип застрояване повишава 
рискът от наводнения и унищожаване на изградените материални активи. 

– по отношение на водоснабдяването – населените места са водоснабдени; наличната 
питейна вода е достатъчна за задоволяване на нуждите на населението и бъдещото развитие 
на територията. Налице са проблеми, като наличие на етернитови водопроводи и загуби на 
вода, и необходимост от реконструкция на съоръжения от водоснабдителната система и 
изграждане на СОЗ около всички водоизточници, водоизточници с влошени качества.  

– по отношение на канализацията, настоящите екологични проблеми са свързани, с 
липсата на напълно изградена канализационна система и премахване на съществуващите 
септични и попивни и тяхното заменяне с водоплътни индивидуални съоръжения.   
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– по отношение пречистването пречиствателните станции, екологичните проблеми 
се пораждат от неизградената ПСОВ на общинския център с канализационна мрежа, и 
обхващане на всички точкови източници на отпадъчни води от различна производствена 
дейност с разрешителен режим по ЗВ. 

– по отношение на подземните води - съществуващите екологични проблеми 
произтичат от обстоятелството, че приповърхностния слой на подземните водни тела не е 
защитен от антропогенни въздействия, които влияят върху количественото и химичното им 
състояние. Основни от тях са:  

■ Точкови източници на замърсяване: 
- промишлени инсталации с разрешителни по Закона за водите  
- значими зауствания на битови отпадъчни води - градска канализация; 
- селскостопански обекти – ферми и складове за торове и пестициди-Склад за 

пестициди в Божурище; 
 
В „План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г“ е установено, че 
на територията на община Божурище няма подземни водни тела в риск да не постигнат 
добро състояние само от точкови източници. 
 

■ Дифузни източници на замърсяване: 
- селско стопанство (обработваема земя, трайни насаждения, пасища, хетерогенни 
селски стопанства); 
- населени места без изградена канализация; 

 
Най-висок процент от видовете дифузни източници на замърсяване на ПВТ в териториалния 
обхват на Дунавски район е зает от селското стопанство, отчасти от населените места без 
изградена канализация.  

■ Натиск от водовземане: Значително водовземане с експлоатационен индекс  
над 40 % се осъществява от подземни водни тела BG1G000000N033 и BG1G00000NQ030.  
  

– по отношение на земните недра - съществуващите екологични проблеми произтичат 
от обстоятелството, че земните недра са подложени както на естествени, така и на 
антропогенни въздействия, включващи механично нарушаване на приповърхностния слой от 
физико-геоложки процеси и явления (ерозия, свлачища, срутища и др.), изкопни и насипни 
работи за жилищна, комунална, транспортна и друга строителна дейност, замърсяване с 
отпадъчни води от септични ями, с нефтопродукти и други опасни вещества при пътно-
транспортни произшествия и пр. 

 
 
6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО, 
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ 
ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА 

6.1 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ 

Предвид обстоятелството, че значителна част от международните документи /споразумения, 
конвенции, директиви и др./ са ратифицирани от РБългария, респ. основните им изисквания 
са транспонирани в националната законова и нормативна уредба по околна среда, тук ще 
бъдат анализирани целите на опазване на околната среда в Националната програма за 
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развитие на България 2020, приета от МС през декември 2012 и Национална стратегия за 
околна среда и Национален план за действие 2009 - 2018. 
 
6.1.1 Националната програма за развитие “България 2020” (НПР БГ2020) е интегриран 
документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 година, показващ 
връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020” и 
националните приоритети на България.  
 
Приоритетите на НПР БГ2020 са формулирани както следва: 

1. Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и обучението и 
качествените характеристики на работната сила. 

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 
З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

потенциал. 
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 
природните ресурси. 

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката. 

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 
услуги за гражданите и бизнеса. 

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност. 
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

От посочените по-горе 8 приоритета на НПР БГ2020, в по-голяма или по-малка степен 
всички формулирани в програмата приоритети имат отношение към развитието на общината. 
Непосредствено отношение към предвижданията на ОУПО имат следните приоритети:     

Приоритет 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 
местния потенциал  със следните подпроритети:        
- Подприоритет 3.3 - Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на ка-
чеството на живот в селските региони, включващ: 

– Подкрепа за развитието на МСП в районите за целенасочена подкрепа и в селските 
райони; 

– Укрепване и развитие на традиционни икономически дейности в регионите; 
– Стимулиране активизирането на бизнеса в изоставащи райони и постигане на 

дългосрочна устойчивост; 
– Подобряване качеството на живот в селските райони; 
– Насърчаване изграждането на местната инфраструктура; 
– Подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване на 

достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, 
здравни и социални услуги; 

– Насърчаване публично-частното партньорство; 
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- Подпироритет 3.5 - Създаването на условия за опазване и подобряване на околната среда 
в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устой-
чиво и ефективно използване на природните ресурси, включващ: 

– подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и 
населението в регионите; 

– устойчиво управление на водните ресурси чрез изграждане и модернизиране на 
канализационни системи и пречистване на отпадъчни води; 

– превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии; 
– опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от 

природния потенциал за устойчиво развитие; 
– повишаване качеството на атмосферния въздух. 

 
Чрез предложенията за подобряване на техническата инфраструктура, планът ще подпомогне 
постигането на устойчиво развитие на общината - подобряване на качеството на 
водоснабдителните услуги, ефективно управление на отпадъците, опазване, поддържане и 
възстановяване на биологичното равновесие 
 
- Подприоритет 3.6: Засилване на териториалната кохезия чрез развитие и разширяване 
на трансграничното, междурегионално и транснационалното сътрудничество и в частност 
мярката „Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на пери-
ферните гранични територии“; 
 
Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за 
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 
природните ресурси със следните подприоритети: 

 Подприоритет 4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния 
отрасъл, чиито мерки са насочени към насърчаване процеса на консолидиране на 
земеделските земи (комасация) по собственост и възстановяване и модернизиране на 
хидромелиоративната инфраструктура; 

 Подприоритет 4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и 
инфраструктурата в отрасъла, което се изразява в създаване на условия за насърчаване на 
материални и нематериални инвестиции.   

 Подприоритет 4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен 
бизнес, осигуряващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него, чрез създаване на 
устройствени условия и предпоставки за насърчаване развитието на биологичното земеделие.  
 
Приоритет 5: Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката и в частност: 

 Подприоритет 5.2. Повишаване качеството и ефективността на научните изслед-
вания и иновациите, мерките за постигане на който са: 

- активизиране на научно-развойната дейност и иновационната активност; 
- модернизиране на използваните производствени технологии в икономиката; 
- внедряване на иновативни решения в управленската практика; 
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 Подприоритет 5.3 Подкрепа на високотехнологичните производства и услуги 
насочени към увеличаване на ефективността, конкурентоспособността и рентабилността на 
производството; 

 Подприоритет 5.4. Подкрепа на сектор Туризъм, за реализацията на който е 
необходимо подобряване на качеството на туристическите услуги и национален 
туристически маркетинг. 
 
Приоритет 7: Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за пови-
шаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост и в част-
ност: 

 Подприоритет 7.2. Повишаване на енергийната ефективност, за което е 
необходимо да се създадат устройствени за повишаване ефективността на потреблението на 
енергия в обществения сектор.  

 Подприоритет 7.3. Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в 
брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. чрез: 

- стимулиране на децентрализирано производство на енергия за отопление и ох-
лаждане от ВИ; 

- стимулиране на инвестициите в производството и потреблението на енергия от ВИ 
в домакинствата.  

 
Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-спе-
циално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на 
българските региони в национален и международен план и свързаността с големите градски 
центрове в съседните страни, респ. мерките: 

- подобряване на пътната инфраструктура; 
- подобряване на мрежата от републикански и общински пътища. 

 
6.1.2 Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009-2018г. 
Съгласно раздел II.3 от стратегията - “Дърво на целите”, дългосрочната стратегическа цел на 
страната в областта на околната среда е “Към по-добро качество на живот и устойчива 
околна среда”. 
 
В таблицата по-долу са показани приоритетите и мерките на ОУП на община Божурище, 
които съдействат за постигане на националните стратегически цели за опазване на околната 
среда. 
Таблица 20 Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат за постигане на националните 
стратегически цели за опазване на ОС                          

 
Стратегическа цел, специфични цели Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат 

за постигане националните цели 

1. Намаляване и предотвратяване на последиците 
от изменението на климата и чиста енергия - със 
специфични цели: намаляване растежа на емисиите 
от парникови газове, адаптиране към промените на 
климата, постигане на устойчиво екологосъобразно 
развитие на енергетиката в страната 

ОУПО съдейства за постигане на устойчиво еколого-
съобразно развитие на енергетиката като създава необ-
ходимите устройствени условия за по-нататъшното 
производство на ел-енергия от алтернативна  
източници, при едновременно недопускане 
неблагоприятно въздействие върху защитените 
територии и зони по Натура 2000 
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2. Осигуряване на достатъчно по количество и с 
по-добро качество вода със специфични цели: 
осигуряване на добро състояние на повърхностните 
води, на добър екологичен потенциал на изкуст-
вените и силно модифицирани водни тела, 
осигуряване на вода с необходимото количество и 
качество за населението; възприемане на водите като 
елемент от националната сигурност, въвеждане на 
интегрирано управление на водите  

ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следни-
те  проектни предвиждания: 

- за подобряване на питейното водоснабдяване: 
o реконструкция на довеждащите водопро-

води и водопроводните мрежи, вкл. по-
етапна подмяна на амортизираните им 
участъци с полиетиленови тръби; 

o включване в съответните локални водо-
снабдителни системи на допълнителни 
подземни водоизточници за нуждите на 
новите стопански и рекреационни и други 
локализации; 

o осигуряване на нови водоизточници за се-
лата Делян и Мала Раковица; 

o учредяване на санитарно-охранителни зони 
на водоизточниците, които към настоящия 
момент не са осигурени с такива; 

- за ликвидиране замърсяването на повърхностните 
и подземните води с отпадъчни води от урбанизи-
раните територии: 

o завършване на канализационната мрежа и 
изграждането на ГПСОВ на гр. Божурище; 

o поетапно изграждане на канализационни 
мрежи и локални ПСОВ в селата с населе-
ние над 500 ж.; 

o постепенно премахване на попивните ями 
и преминаване към черпателни септични 
ями в селата без канализационни мрежи  

3. По-здравословна околна среда за по-добро 
качество на живот – намаляване на здравния риск 
от замърсяването на околната среда; достигане на 
общо-европейските норми за КАВ; прекратяване 
употребата на вещества, нарушаващи озоновия слой, 
намаляване рисковете за човешкото здраве и 
околната среда от химикалите; предотвратяване на 
големи аварии с опасни вещества, предотвратяване и 
намаляване на шума в населените места; 
подобряване на контрола върху източниците на шум 
в населените места, устойчиво управление на 
почвите; възстановяване на увредени почви 

ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следни-
те си проектни предвиждания: 

- по-нататъшно газифициране на гр. Божурище и 
поетапно газифициране на останалите по-големи 
населени места; 
- чувствително увеличаване на обществените озе-
ленени площи в гр. Божурище и с. Гурмазово; 

      - частично освобождаване на гр. Божурище от  
транзитен товарен трафик благодарение на 
изграждането на пряка пътна връзка между 
Индустриалния парк и Софийския околовръстен 
път. 

4. Насърчаване на устойчивото потребление и 
производство със специфични цели: разширяване 
използването на екологосъобразни технологии, 
устойчиво управление и рационално ползване на 
земните недра и подземни богатства, ограничаване 
натоварването върху околната среда от дейностите 
по търсене/проучване добив, преработка на полезни 
богатства; интегриране на превантивните 
инструменти по околна среда с икономическите 
политики; стимулиране на устойчиви модели на 
потребление и производство във всички сектори на 
икономиката; устойчиво управление на отпадъците, 
устойчиво развитие на транспортната система, на 
селското стопанство, на горите, намаляване натиска 
върху околната среда от туристическия сектор и 
развитие на устойчив туризъм  

ОУПО не съдържа конкретни предвиждания с отно-
шение към постигането на тази цел с изключение на 
постановката в ОПР за развитие на модерно, вкл. 
поливно земеделие. 

5. Ограничаване  и спиране на загубата на 
биологично разнообразие – със специфични цели: 
устойчиво управление на биологичното 
разнообразие, опазване на местообитания и видове с 
европейско и национално значение от НЕМ и извън 
нея 

ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следни-
те си проектни предвиждания: 

- гарантиране охранния режим на защитените тери-
тории/зони чрез недопускане на нова урбанизация в 
съседство с тях; 
- изграждане на нови озеленени площи за широко 
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обществено ползване 
6. Формиране на нови модели на поведение на 
обществото, щадящи околната среда и 
съдействащи за устойчивото развитие, както и 
осигуряване на по-качествена информация и 
мониторинг но околната среда 

Предвидените обществени обсъждания на плана и ЕО 
към него са сигурна гаранция за подобряване достъпа 
до информация и участие на обществеността в процеса 
на вземане на решения касаещи околната среда 

 
 

6.2 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕЛИ    

Предвижданията на ОУПО спомагат за постигане на международните цели за опазване на 
природното наследство и околната среда, през призмата на Натура 2000 и изпълнението на 
различни Директиви /Рамковата директива за управление на водите, Директивата за 
изграждане на ПСОВ, Дунавската програма и др./.  
 
Рамковата Директива за водите, въвежда нов подход в управлението на водите чрез 
екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на 
водните екосистеми. Съгласно тази директива, основните принципи при опазване на водите 
са:  

 недопускане заустването на непречистени отпадъчни води във водни обекти – 
изкуствени и естествени водоприемници, което се постига чрез: 

- интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на околната 
среда 

- осъществяване на ефективен контрол при управление на отпадъчните води и 
прекратяване на замърсяванията 

- недопускане на нови източници на отпадъчни води да се въвеждат в експлоатация и 
заустват без пречиствателни съоръжения и непречистени 

- провеждане политика на реконструкция на стари и неефективни пречиствателни 
съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с качества над определените 
норми 

-  спазване условията в разрешителните 
 усъвършенстване и спазване на институционалната система за мониторинг и контрол, 

гарантиращо добро състояние на отпадъчните води и повърхностните водни обекти, което се 
постига чрез подобряване на контролния мониторинг на обектите с отпадъчни води и 
повишен капацитет на екологичния статус; 

 реализиране задълженията на Плановете за управление на речните басейни – ПУРБ, 
като основен планов документ за интегрирано управление на водите.  
 
Предприетите в ОУПО мерки за изграждане на канализацията на малките населени места и 
оборудването с подходящи пречиствателни съоръжения на всички обекти ще подпомогнат 
изпълнението на международните документи за опазване на околната среда и посочените по-
горе принципи. 
 
Политиката по изменение на климата се регулира чрез Закон за ограничаване изменението 
на климата (ЗОИК) /ДВ.бр.22/11.03.2014/. като предмет на внимание са обществените 
отношения, свързани със: 

1. провеждане на държавна политика по ограничаване изменението на климата; 
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2. прилагане на механизмите за изпълнение на задълженията на Република България по 
Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и Протокола от Киото 
към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата; 

3. функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ); 
4. функционирането на Националната система за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества и парникови газове в атмосферата; 
5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ); 
6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на 

парникови газове (НРТКЕПГ); 
7. мерките за намаляване емисиите на парникови газове от използваните течни горива и 

енергия за транспорта; 
8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение №406/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009г., относно усилията на държавите 
членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.; 

9. функционирането на схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ). 
 
В Общинския план за развитие на община Божурище е разработен раздел за мерките за 
ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече настъпили промени. Съгласно 
плана, възможните мерки, за които община Божурище би могла да съдейства са свързани с 
кандидатстване по проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горското 
стопанство, управлението на отпадъците и водите, опазване чистотата на атмосферния 
въздух, индустрията и други сектори на националната икономика, които могат да доведат до 
намаляване емисиите на парникови газове или поглъщането им посредством изпълнение на 
следните примерни мерки: 

– повишаване на енергийната ефективност;  
– увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди, както 

и за покриване на обществени разходи за вече съществуващи проекти за производство на 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници; 

– залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването;  
– разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират 

повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от възобновяеми 
източници; 

– разработване и въвеждане на политика за ограничаване изменението на климата с цел 
изпълнение на задълженията по Протокола от Киото и други. 

 Европейска конвенция за ландшафта – всяка страна следва законово да определи 
ландшафта като съществен компонент на жизнената среда на хората, да установи и прилага 
политика за ландшафта, насочена към неговата защита, управление и планиране; да установи 
процедури за участие на обществеността, местните и регионални власти и други 
заинтересовани страни в прилагането на политиката по отношение на ландшафта. 

 Конвенция за биологичното разнообразие – изисква да се вземат специални мерки 
за възстановяване на деградирали екосистеми и осигуряване възстановяването на застрашени 
видове чрез разработване и прилагане на планове и стратегии за управление. 

 Конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания 
/Бернска/ - изисква да се вземат мерки за запазването на природните местообитания на 
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дивите видове от флората и фауната, както и за запазването на застрашените от изчезване 
природни местообитания. 

 Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни /Бонска/ - 
изисква  съхраняване и възстановяване на местообитанията на мигриращи видове. 

 Директива 92/43/ЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна – визира осигуряване разнообразието на видовете чрез запазване на техните природни 
местообитания, както и възстановяване на благоприятното им състояние.        

 Директива 2002/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002г. 
относно оценка и управление на “екологичния шум”. 
 
 
7.  ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ Общият устройствен план е стратегически управленски инструмент за прилагане на 
политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво пространствено 
развитие. Документът определя визията, целите и стратегията на пространствено развитие, 
както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни 
части на територията, която обхваща, за следващите 15-20 години. 
 
Методологическата концепция, възприета при изработване на ОУП на община Божурище е 
свързана с разработването на ефективен инструмент за интегрирано устройствено планиране, 
чрез който да се създадат необходимите предпоставки и условия  за: 

 Динамично и комплексно развитие на общинската територия; 
 Повишаване качеството на живот на местната общност; 
 Подобряване условията за бизнес; 
 Повишаване на инвестиционната атрактивност общината; 
 Устойчиво ползване на поземлените ресурси; 
 Опазване на биологичното разнообразие.  

 
Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда са 
непосредствено свързани с прогнозата на ОУПО, наричан по-долу за краткост “плана” и 
подхода на планирането към проблемите на околната среда.   
 

7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА  БОЖУРИЩЕ – ПРОЕКТНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ 

Прогнозата за пространствено развитие на териториите в общината включва обособяването 
на нови устройствени зони с конкретни устройствени режими, които следва да осигурят 
необходимата устройствена основа за бъдещи инвестиционни намерения в периода до 2035г. 
пространствено разпределени във всички землища на населени места в общината. 
С цел запазване и развитие на основните културни и социално-икономически дейности в 
общината са обособени нови устройствени зони, които имат за цел да създадат 
устройствената основа/режими и предпоставки за реализация на бъдещите инвестиционни 
интереси както на местната общност/бизнес, така и на външните инвеститори за общината. 
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Новите устройствени зони създават и необходимите функционални връзки и пространства с 
цел по-ефективно използване на територията на общината и по-добрата функционална 
обвързаност. 

 
Фиг.№3. Пространствено разпределение на новите устройствени зони в територията на община 

Божурище. 
 

Таблица 21 Нови устройствени зони в територията на община Божурище 
 
Номер на нова 

зона в 
границите на 
землището 

Вид нова 
зона 

Землище Площ на 
новообособената зона/ 

/ха/ 
Съществуваща площ от 
новообособената зона 

/ха/ 

1Б Жм Гурмазово 29.488 14.692 
2Б Жс Гурмазово 3.785 3.785 
1Б Тгп Гурмазово 8.115 3.986 
1Б Ооз Гурмазово 98.457 98.457 
2Б Пп Гурмазово 2.003 - 
3Б Пп Гурмазово 44.690 15.623 
1Б Смф Гурмазово 39.051 5.533 
2Б Смф Гурмазово 4.591 - 
3Б Смф Гурмазово 3.618 3.618 
4Б Смф Гурмазово 67.589 - 
1Г Жм Гурмазово 150.286 70.291 
2Г Жм Гурмазово 54.998 16.538 
1Г Оз Гурмазово 142.930 - 
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1Г Пп Гурмазово 15.526 13.906 
3Г Смф Гурмазово 20.103 5.782 
4Г Смф Гурмазово 9.061 3.015 

1 Жм Златуша 34.984 30.767 
3 Ов Златуша 2.996 - 
1 Пп Златуша 4.475 2.882 
1 Тгп Мала Раковица 0.415 0.240 
1 Жм Пожарево 92.827 67.084 
2 Жм Пожарево 5.356 1.236 
1 Ов Пожарево 28.371 19.914 
2 Ов Пожарево 11.052 0.619 
1 Тгп Пожарево 0.569 0.466 
1 Жм Пролеша 152.475 99.271 
2 Жм Пролеша 46.418 29.472 
3 Жм Пролеша 19.411 5.902 
1 Пп Пролеша 23.684 11.194 
2 Пп Пролеша 2.283 1.232 
1 Смф Пролеша 25.373 8.953 
2 Смф Пролеша 6.945 0.651 
3 Смф Пролеша 10.512 3.155 
4 Смф Пролеша 41.053 25.739 
5 Смф Пролеша 31.712 14.563 
6 Смф Пролеша 17.196 9.782 
7 Смф Пролеша 40.638 26.195 
8 Смф Пролеша 26.871 18.157 
1  Од Пролеша 1.061 - 
1 Оо Пролеша 3.084 2.831 
1 Тгп Пролеша 1.561 0.804 
2 Ов Росоман 2.837 0.934 
3 Ов Росоман 2.094 0.603 
1 Пп Росоман 1.371 - 
1 Тгп Росоман 0.265 0.116 
1 Жм Хераково 206.093 147.601 
4 Жм Хераково 36.321 24.946 
5 Жм Хераково 50.909 44.264 
6 Жм Хераково 16.237 15.905 
2 Ов Хераково 35.337 2.364 
1 Пп Хераково 13.013 9.768 
1 Са Хераково 5.079 2.097 
1 Смф Хераково 82.612 48.458 
2 Смф Хераково 11.144 10.040 
3 Смф Хераково 26.783 19.685 
4 Смф Хераково 19.646 13.787 
5 Смф Хераково 17.468 7.563 
1 Жм Храбърско 82.938 80.198 
6 Жм Храбърско 5.697 4.842 
7 Жм Храбърско 3.944 1.419 
1 Пп Храбърско 20.599 12.738 
1 Са Храбърско 2.998 0.998 
2 Са Храбърско 5.894 1.002 

 

Пространственото развитие ( новопроектираните устройствени зони са отбелязани в бял 
пунктир) по землища е показано на следващите фигури:  
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 Фиг. №4. Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село Гурмазово, вкл. 
град Божурище. 

Фиг.№5 Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село Пожарево. 
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 Фиг.№6. Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село Пролеша. 

 Фиг.№7 Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село Хераково. 
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 Фиг.№8 Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село Храбърско. 

 Фиг№9 Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село Златуша. 
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 Фиг.№10 Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село Росоман. 
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 Фиг.№11 Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село Мала Раковица. 
 
 

7.2 КЛИМАТ, КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Оценката на тези компоненти на околната среда се извършва на база анализ на 
предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на производствените 
дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и 
рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване, обитаване и др. 
Всички тези дейности, в качеството им на предмет на ОУПО, представляват в по-малка или 
по-голяма степен интерес по отношение определяне въздействието им върху качествата на 
климата и атмосферния въздух. 
 
По отношение локализацията и устройството на дейностите, осигуряващи развитието на 
общината и имащи отношение към качествата на атмосферния въздух, планът предвижда: 
7.2.1. Развитие на селищната мрежа 
Предвижданията на ОУПО не внасят промени в отделните населени места по отношение на  
мястото, което те заемат във функционално-йерархичната система на селищната мрежа. 
Създават се условия за интензивно развитие на центъра на общината и на жизнените села, 
разположени в северната част на общинската територия. Създават се условия за по-добра 
свързаност на селата, намиращи се под непосредственото влияние на гр. Божурище. 
Бъдещето на селата от южната планинска част на общината ще зависи от успешното развитие 
на функцията  «Рекреация и туризъм». 
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7.2.1.1 Териториално развитие на селищните територии 
ОУПО предвижда разширение в различна степен на селищната територия на почти всички 
населените места, с изключение на с. Делян. Разширенията като правило са предназначени, 
както за теренно осигуряване на нови функции, така и за жилищни нужди. В някои 
случаи, в границите на населените места се включват и съществуващи строително усвоени 
терени като бивши стопански дворове и гробища. Конкретните предвиждания за разширение 
на селищните територии са следните: 

- Град Божурище – разширение на строителните граници в северозападна посока с 1 
жилищна зона за застрояване с малка височина и 1 смесена многофункционална зона; 
разширение в източна посока за устройване на 1 смесена многофункционална; разширение в 
южна посока за 1 зона за спорт и атракции, 1 обществено обслужваща зона и 1 предимно 
производствена зона; разширение в югозападна посока за жилищна зона за застрояване с 
малка височина и 1 жилищна зона за застрояване със средна височина; разширение в западна 
посока за 1 многофункционална зона, 1 предимно производствена зона и един терен за 
разширение на гробищния парк. Общата площ на разширенията възлиза на 155.693 ха.; 

- село Гурмазово – разширение в северна посока за 1 жилищна зона с малка висо-
чина; разширение в североизточна посока за 1 многофункционална зона и 1 предимно произ-
водствена зона; разширение в югоизточна посока за 1 предимно производствена зона; 
разширение в южна посока за 1 терен за гробищен парк, 1 зона за озеленяване и 1 жилищна 
зона с малка височина на застрояване; разширение западна посока за 1 жилищна зона с малка 
височина на застрояване. Общата площ на разширенията възлиза на 381.843 ха.; 

- село Пожарево – разширение в северозападна посока за устройване на нов 
гробищен парк и 1 жилищна зона с малка височина на застрояване; разширение в 
североизточна посока за 1 предимно производствена зона; разширение в южна посока за 1 
жилищна зона с малка височина на застрояване; разширение в западна посока за 1 предимно 
производствена зона. Общата площ на разширенията възлиза на 29.966 ха.; 

- село Пролеша – разширение в северна посока за устройване на 1 жилищна зона за 
застрояване с малка височина; разширение в източна посока за устройване на 1 предимно 
производствена зона и 1 терен за гробищен парк; разширение в южна посока за 1 жилищна 
зона с малка височина на застрояване; разширение в западна посока за 1 жилищна зона с 
малка височина на застрояване. Общата площ на разширенията възлиза на 89.136 ха.; 

- село Хераково – разширение в северна посока (на махала „Бобен“) за 3 жилищни 
зони с малка височина на застрояване; разширение на селото в северна посока за 1 предимно 
производствена зона и 1 жилищна зона с малка височина на застрояване. Общата площ на 
разширенията възлиза на 80.511 ха.; 

- село Храбърско – разширение в северна посока за устройване на 1 предимно произ-
водствена зона; разширение в изток-югоизточна посока за 1 жилищна зона с малка височина 
на застрояване. Общата площ на разширенията възлиза на 13.981 ха.; 

- село Златуша – разширение в западна посока за устройване на 1 жилищна зона за 
застрояване с малка височина и 1 предимно производствена зона. Общата площ на 
разширението  е  5.810 ха.; 

- село Росоман – разширение в източна посока за 1 трен за гробищен парк; 
разширение в западна посока за устройване на1 предимно производствена зона. Общата 
площ на двете разширения възлиза на 1.520 ха.; 
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- село Мала Раковица – разширение в северна посока за устройване на нов гробищен 
парк. Площта на разширението е 0.175 ха. 
 
ОУПО предвижда селищните територии в общината да се разширят със 758.635 ха., от които 
50.3% са предвидени за с. Гурмазово, 20% - за разширение на гр. Божурище. В останалите 7 
населени места предвижданията за разширение на селищната територия са незначителни по 
териториален обхват. 
 
7.2.1.2. Устройство на селищните територии 
За устройството на жилищните територии в населените места са предвидени две разновид-
ности жилищни устройствени зони: 

o Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм); 
o Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина  (Жс). 

 
За устройството на жилищните територии във всички населени места ОУПО предвижда при-
лагането на разновидността Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с 
малка височина (10 м.) – Жм. За част от територията на гр. Божурище се предвижда прилага-
нето и на разновидността Жилищна устройствена зона преобладаващо застрояване със 
средна височина (15 м.) – Жс. Функционалното съдържание и режимът на устройство и на 
двете разновидности са в съответствие с разпоредбите на чл. 17 от Наредба №7 на МРРБ и те 
се застрояват по следните нормативи:  
 

Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Жилищна УЗ с 
малка височина Жм 60 1.2 40 10 (3ет) Необходимите паркоместа се оси-

гуряват в границите на УПИ  
Жилищна УЗ със 
средна височина Ж1 70 3 30 15 (5ет) ------ „ ----- 

 
Проектната документация не съдържа прогноза за бъдещото жилищно строителство в общи-
ната, което да бъде осъществено върху новопредвидените устройствени жилищни зони. 
 
За устройване на  обектите на общественото обслужване в гр. Божурище е предвидена Ус-
тройствена зона за  обществено-обслужващи дейности (Оо). Предназначена е за осигурява-
не на обектите на образованието, здравеопазването, социалните грижи, културата, религията, 
административните и делови услуги, търговията, спорта, отдиха, забавленията и др. подобни. 
Зоната се устройва съгласно следните нормативи: 
 

Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

УЗ за обществено- 
обслужващи дейности  Оо 60 2.0 30 -  

Необходимите паркоместа се оси-
гуряват в границите на УПИ 

 
Териториите за производствени и складови дейности са устроени като Предимно производ-
ствена устройствена зона (Пп). Предназначена е за производствено-складови дейности и 
допълващите ги административни, търговски, обслужващи и транспортни сгради и съоръже-
ния. В зоната не се допускат производства с вредни отделяния. Устройва се и се застроява по 
следните нормативи: 
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Наименование на зоната Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
 

Други правила и бележки 

Предимно производствена   Пп 70 2.1 20 - 
Необходимите паркоместа се оси-
гуряват в границите на УПИ 

 
Смесена многофункционална устройствена зона (Смф). Зоната е с многофункционално пред-
назначение – основно за безвредни производства, логистика, обществено обслужване, търго-
вия, специфични складови обекти, като хладилни складове, силози, винарни и др. подобни. 
Зоната се устройва съгласно следните нормативи: 
 

Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
 

Други правила и бележки 

Смесена многофунк-
ционална УЗ  Смф 50 2.0 30 12 (4ет)  Необходимите паркоместа се оси-

гуряват в границите на УПИ 
 
7.2.1.3. Доразвитие на социалната инфраструктура 
Като цяло, номенклатурата и капацитетът на наличната социална инфраструктура в 
населените места в сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности 
задоволява настоящите, а в голяма степен и бъдещите потребности на населението. 
Необходима е обаче модернизация на част от съществуващата материална база и частично 
доизграждане на системите – нова детска градина, защитено жилище в с. Пожарево. 
 
Предвижда се доразвитие на инфраструктурата на културата и спорта и като се изградят му-
зей на авиацията и самолетостроенето, открита сцена, тенис кортове, игрище за минифутбол, 
игрища за волейбол и плажен волейбол. 
 
Предвижда се развитие и на туристическата инфраструктура. 
 

7.2.2. Развитие и устройство на урбанизираните територии извън населените места 
(селищните образувания) 
ОУПО предвижда устройването на две групи урбанизирани територии извън населените мес-
та, респ. селищни образувания: 

- Територии със стопанско предназначение; 
- Територии за рекреация и озеленяване. 

 
Териториите със стопанско предназначение се устройват като Смесена многофункционална 
устройствена зона (Смф) и Предимно производствена зона (Пп). Смесени многофункцио-
нални зони като извънселищни формации са предвидени в землището на селата Пролеша и 
Хераково по протежение на главен път I-8, от двете  му страни. Предимно производствена 
зона е разположени в землището н с. Хераково. Функционалното съдържание и показателите 
и нормативите за устройство и застрояване на устройствените зони за производствени, скла-
дови и други стопански дейности са идентични с тези за същите типове зони в строителните 
граници на населените места, показани по-горе.  
 
Териториите за рекреация и озеленяване извън строителните граници на населените места, 
предвидени в ОУПО са: 

o Устройствена зона за рекреация с курортна функция – Ок; 



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

  

 
 129 

o Устройствена зона за вилен отдих (вилна зона) – Ов; 
o Устройствена зона за спорт и атракции – Са. 

 
Устройствени зони за рекреация с курортни функции – Ок не са показани на чертежа на 
ОУПО, не са описани и в Обяснителната записа. Фигурират само в Правилата за прилагане 
на ОУПО.  
 
Вилни зони – Ов, ОУПО предвижда в землищата на селата Пожарево – 2, Хераково - 2, Зла-
туша – 3, Росоман – и Мала Раковица – 1 с голяма площ.  
 
Устройствени зони за спорт и развлечения – Са, са предвидени от ОУПО в землищата на 
селата Хераково и Храбърско.  
 
Устройствените зони за различните форми на рекреация се устройват съгласно правилата на 
чл.чл. 28 и 29 на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони и се застрояват при  спазване на следните норми: 
 

Наименование на зоната Код Пзастр 
(%) Кинт Позел. 

(%)  Н мах. 
 

Други правила и бележки 

Курортна зона Ок 30 1.5 50 - - 
Вилна зона   Ов 40 0.8 50 7 (2.5 ет.) - 
Зона за спорт и атракции Са 10 - 20 - - 

 

7.2.3 Развитие на републиканската пътна мрежа 
ОУПО интегрира предвиденото за изграждане на  ново трасе на път I-8 „Калотина – Софийс-
ки околовръстен път (СОП)“ с параметри на автомагистрален (скоростен) път. Това ще 
облекчи значително трафика по старото трасе и ще изведе транзитно преминаващия 
автомобилен поток. С ОУПО е предвидено и изграждане на нова пътна връзка между от 
Индустриална зона Божурище до Околовръстен път. 
7.2.4 Доизграждане на общинската и местната пътна мрежа 
ОУПО предвижда подобряване на вътрешните пътни връзки на общинската територия, както 
и с район Банкя. Предложени са следните нови общински пътища: 

o гр. Божурище – с. Пролеша; 
o с. Гурмазова – гр. Банкя; 
o с. Пролеша – с. Пожарево; 
o с. Хераково – с. Пожарево. 

7.2.5 Доизграждане на мрежата на газоснабдяването 
Въпреки, че проектната документация не съдържа конкретни предвиждания за развитие на 
газоснабдяването, развитието му е предвидено на база други планове и програми. 
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Доколкото ОУПО запазва функционално-йерархичната структура на селищната мрежа и ми-
нимално допълва набора от функции, застъпени в отделните населени места, въздействието 
върху околната среда на предвижданията му относно развитието на структурата на селищ-
ната мрежа би следвало да са неутрални.  
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Проектните предвиждания, свързани с развитието и устройството на населените места не но-
сят рискове за околната среда, а редица от тях ще съдействат за подобряване на определени 
нейни елементи – начинът на застрояване ще съхрани съществуващия селищен ландшафт, 
осигуряването на трайни настилки на всички улици ще има благоприятно въздействие върху 
качеството на атмосферния въздух, а също и върху акустичната обстановка.  
 
И при урбанизираните територии извън населените места (селищните образувания), както и 
при населените места, предвидените с ОУПО устройствени зони по функционалното си съ-
държание и режимите (правила и нормативи) за устройство и застрояване са насочени към 
формиране на една добре организирана и хармонично изградена урбанизирана среда и този 
смисъл са в унисон с целите на националната екологическа политика.  
 
Устройването на териториите за стопански дейности с устройствени зони – предимно 
производствени „Пп” и Смесени обслужващи и производствено-складови „Смф” е в състоя-
ние да покрие широк спектър от дейности, което е съществено за перспективното развитие на 
общинската икономика.  
 
Във връзка с подобряване качеството на атмосферния въздух ОУПО осигурява достатъчни по 
площ и разнообразни по съдържание озеленени площи за широко обществено ползване, 
както и територии за спорт и рекреация. Препоръчително е в окончателния проект на плана 
да се регламентира минималния дял на озеленяване на терените за спорт и развлечения на 
ниво подробен устройствен план. 
 
Предвиденият с плана нови пътни връзки, както и създадените условия за газификация 
неименуемо ще допринесат за подобряване на КАВ.  
 
Като цяло, предвиденото устройство и доизграждане на гр. Божурище и останалите населени 
места в общината през перспективния период не застрашава качествата на атмосферния 
въздух и ще подобри условията на живот в тях. 
 
Базирано на горното, очакваните въздействия върху качествата на атмосферния въздух от 
предвижданията на плана се оценяват както следва: 
 

– по вид – променливи; – по рискове за човешкото здраве – не се 
очаква; 

– по вероятност – вероятни; – по кумулативен ефект – не се очаква; 
– по продължителност – променливи; – превишаване на екологични стандарти –

възможно;              
– по териториален обхват – 

ограничени; 
– последици върху пространства и пейзажи 

– комбинирани. 
– по честота – променливи;  
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7.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

По отношение на повърхностните води основните цели на ОУПО трябва да са свързани с 
рационално използване и опазване на водите от замърсяване чрез: 

– доизграждане на канализационната система на гр. Божурище, изграждане и въвеждане 
в експлоатация  на ГПСОВ;  

– отвеждане, пречистване и контрол върху качествата на отпадъчните води; 
– подмяна на остарялата водопроводна мрежа на населените места; 
– заустванията и  регулярен контрол за качествата на питейните води; 
– учредяване СОЗ на всички водоизточници съгласно Наредба 3 от 16.10.2000г. 
– спазване на ограничителния режим в санитарно-охранителните зони; 
– заустванията от новите устройствени зони и регулярен контрол за качествата на 

отпадъчните  води; 
– използването на изградената водостопанска инфраструктура в общината за нуждите на 

напояването и риборазвъждането и на териториално-устройствена защита на тази 
инфраструктура; 
В оценявания ОУПО в голяма степен са обхванати посочените цели с изключение на 
последната от тях. 

В ОУП има информация за риска от наводнения, но няма изведени изисквания за защита от 
този риск. 
7.3.1. Развитие и доизграждане на водоснабдителната система 
Развитието на водоснабдителната система на община Божурище е съобразено с обстоятелст-
вото, че наличните водоизточници в общината, които са в експлоатация, са достатъчни за 
задоволяване нуждите на населението от питейна вода към 2035 г. и разполагат с резерви за 
развитие на региона и увеличаване на консумацията на вода. 
 
В прогнозата за развитие на територията на общината, представена в ОУПО се отбелязва, че: 

 Процесът на намаляване на общите загуби включва откриване на течове и програма за 
намаляването им; 

 Изготвяне на подробен проект за стратегия за намаляване на общите загуби; 
 Установяване на основни нива на измерване /измерване на произведената вода, на 
водните количества към отделните населени места/; 

 Въвеждане на активен мониторинг и управление на налягането; 
 Създаване на Зони за измерване на дебита; 
 Прилагане на принципите на Активния контрол на течовете и обучение на персонала на 
водното дружество; 

 Установяване на поетапна ефективна реконструкции. 

ОУПО предвижда: 
– да се извърши ремонт и рехабилитация на външните водопроводни мрежи, като ком-

прометираните стоманени и етернитови тръби се подменят с полиетиленови; при ре-
конструкцията на водоснабдителните мрежи с предимство са участъците с най-голяма 
честота на авариите, респективно загуби на вода; подмяната им ще става след хидравлично 
изчисляване и решение за цялата водоснабдителна група; 
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– за с. Делян и с. Мала Раковица - алтернативно водоснабдяване – определяне на терени 
за нови каптажи; 

– изготвяне и реализиране на проекти за реконструкция и актуализация на вътрешните 
водопроводни мрежи и сградните водопроводни отклонения. 
 
В ОУПО се акцентира, че определянето на приоритетите за реконструкция на 
водопроводната  мрежа и съоръжения, следва да се извършва съвместно с действащия на 
територията на община Божурище ВиК оператор – „ВиК“ ЕООД, гр. София, след задълбочен 
технико - икономически анализ на експлоатационното състояние на съществуващите мрежи 
и съоръжения, както и на тяхната значимост за водоснабдяването на населените места в 
общината. 
7.3.2 Развитие и доизграждане на селищните канализационни системи и пречистване на 
отпадъчните води 
Основните дългосрочни цели, които планът си поставя по отношение на системата 
„канализация“ са както следва: 

 подобряване качеството на живот на населението и повишаване качеството на 
услугите, чрез предоставяне на услугата „събиране, отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води“; 

 подобряване жизнената среда на населението и постигане на подобрена екологична 
обстановка по отношение на общественото здраве, чрез изграждането на ПСОВ; 

 балансиране на нуждите на околната среда и опазване на общественото здраве, 
свързано с изискването за устойчиво развитие на България; 

 свързване на населението към канализационната система и превенция на 
инфилтрацията на отпадъчна вода в почвата, респективно във водоизточниците; 

 премахване на битовото и индустриално замърсяване на р. Гурмазовска, р. Беличка и 
р. Блато; 

 опазване на околната среда и водните екосистеми; 
 по-добро функциониране и управление на елементите на ВиК системата. 

ОУПО предвижда следното развитие на канализационните системи по периоди: 
- в краткосрочен план:  

o проектиране и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Божурище и 
довеждащ колектор за отпадъчни води към ПСОВ Божурище; 

o проектиране и строителство на бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни 
води на града с капацитет и възможност да поема отпадъчните води по направ-
ления Пожарево - Гурмазово – Божурище, Хераково - Пролеша – Божурище и 
Храбърско – Божурище; 

- в средносрочен и дългосрочен план – проектиране и строителство 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, които са с население под 500 жители, в 
средносрочен и дългосрочен план не са приоритетни за изграждане на канализационни сис-
теми и ЛПСОВ. 
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В ОУПО е отразено, че  ПСОВ - Божурище трябва да се предвиди с капацитет и възможност 
да поема отпадъчните води по направления Пожарево - Гурмазово - Божурище; Хераково - 
Пролеша - Божурище и Храбърско - Божурище. С подготовката и изпълнението на проект за 
изграждане на ПСОВ - гр. Божурище ще се постигне пълно съответствие с изискванията на 
Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места и ще бъдат 
постигнати следните резултати: 

 изградена нова пречиствателна станция за отпадъчни води с пречистване в съответствие 
с европейските директиви; 

 намаляване замърсяването на повърхностните води; 
 постигане на по-добра екологична инфраструктура на региона, което от своя страна ще 
допринесе за улесняване на стопанските дейности. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

С реализацията на предвижданията на плана за намаляване загубите на вода, 
реконструкцията и доизграждането на водоснабдителната мрежа ще се постигнат намаляване 
загубите на вода, подобряване на водоснабдяването на всички обекти и на качествата на 
подаваните питейни води. Мероприятията ще доведат до подобряване качеството на 
околната среда и жизнения стандарт. Въздействията ще са положителни, значими, 
постоянни, дълготрайни и необратими. 
 
Няма риск усвояването при необходимост на нови водоизточници за питейно водоснабдяване 
да влоши състоянието на околната среда, напротив то ще е благоприятно за развитието на 
общината и туризма.    
 
Реализацията на предвижданията на плана ще доведе до подобряване санитарното състояние 
на населените места и туристическите обекти. Въздействията върху околната среда от 
предвижданията на плана ще са положителни, значими, постоянни, дълготрайни и 
необратими.  

Дейности в речните русла, като изземване на наносни материали не са обект на коментар в 
плана, но има вероятност, във връзка с реализацията на плана да се увеличи обема на 
строителните работи, а с това и антропогенния натиск върху речните легла от разработване 
на баластриери. 

Обобщено, въздействията от предвижданията на плана върху повърхностните води се 
оценяват както следва: 

 по вид – положителни; 
 по вероятност за неблагоприятно въздействие – ниска, при условие, че 

предвижданията на плана биват реализирани и системите поддържани; 
 по продължителност – постоянно, положително; 
 по териториален обхват – значителен; 
 по честота – постоянно, положително; 
 рискове за човешкото здраве – изключени, при подходящо поддържане на системата; 
 по кумулативен ефект – не се очакват, освен при непредвидими причини; 
 по превишение на екологични стандарти – не се очаква; 
 по последствия върху пространства и пейзажи със статут на защита – положителни.   
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7.4 ЗЕМИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 

7.4.1. Обща структура и баланс на общинската територията 
Проектните решения, заложени в ОУПО водят до промени в общата структура на 
общинската територия, които могат да се проследят на долната таблица: 
Таблица 22 Проектен баланс на територията  

 
 

Наименование на териториалния елемент 
Съществуващи елементи Проектни елементи 

Площ 
(ха) 

Част от 
територията 

(в %) 

Площ 
(ха) 

Част от 
територията 

(в %) 
Земеделски територии в т.ч.:       9 599.26 66.99 8 914..54 61.84 
Обработваеми земи - ниви 7 171.54 50.05 6 532.01 45.58 
Обработваеми земи - трайни насаждения   22.21 0.15 12.40 0.09 
Необработваеми земи 2 405.51 16.79 2 317.60 16.17 
Горски територии,  в т.ч.: 2 079.57 14.51 1 973.71 13.77 
Гори 2 079.57 14.51 1 973.71 13.77 
Урбанизирани територии, в т.ч.: 1 941.24 13.55 2 828.65 19.74 
Жилищни функции 1 056.70 7.37 1 378.27 9.62 
Обществено-обслужващи функции 154.85 1.08 23.56 0.16 
Производствени дейности 488.98 3.41 415.59 2.90 
Смесени многофункционални устройствени 
зони 

6.14 0.04 505.22 3.53 

Складови дейности  48.33 0.34 9.91 0.07 
Рекреационни дейности, курорти и вилни зони и 
други рекреации 

128.35 0.90 188.71 1.32 

Обществено-обслужващи функции и  
озеленяване 0.00 0.00 98.46 0.69 

Озеленяване, паркове и градини 25.53 0.18 163.87 1.14 
Спорт и атракции 24.72 0.17 30.96 0.22 
Комунално обслужване и стопанство 1.06 0.01 1.06 0.01 
Гробищни паркове 6.58 0.05 11.89 0.08 
Водни площи и течения 97.78 0.68 96.39 0.67 
Транспорт и комуникации 582.59 4.07 543.03 3.79 
Техническа инфраструктура 3.45 0.02 1.45 0.01 
Нарушени територии, в т.ч.: 0.43 0.003 0.24 0.002 
Територии за възстановяване и рекултивация 0.43 0.003 0.24 0.002 
Терени със специално предназначение 25.19 0.18 25.19 0.18 

ОБЩО  14 329.52 100.00 14 329.52 100.00 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ     
А. Територии за природозащита 63.49 0.44 63.49 0.44 
Б. Територии за опазване на КИН - - - - 
В. Територии за възстановяване и рекулти-
вация 

0.43 0.003 0.24 0.002 

Г. Територии с активни и потенциални 
свлачища и срутища - - - - 

Д. Други нарушени територии - - - - 
Е. Обща площ (А+Б+В+Г+Д) 63.92 0.443 63.73 0.442 
 

– земеделските територии намаляват със 737.25 ха. и се превръщат в урбанизирани 
територии. От тях 639.53 ха. са обработваеми земи – ниви и 87.91 ха. – необработваеми земи; 

– горските територии намаляват с 105.86 ха. и се превръщат в урбанизирани 
територии; 
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– увеличението на площта на урбанизираните територии с 958.99 ха. е предназначено 
основно за смесени многофункционални зони – 499.08 ха., жилищни функции – 321.57 ха. и 
озеленяване, паркове и градини – 138.34 ха.; 

– териториите за нуждите на транспорта намаляват с 42.57 ха.; се дължи на факта, че 
от предвижданията на плана се засягат полски и горски пътища, определени с КВС като 
транспортна инфраструктура; 

– незначителни намаления са показани и по отношение на площите на водните течения 
и открити водни площи което се обяснява с факта, че в някои от новопроектираните 
устройствени зони попадат и дерета, определени с КВС като водни площи. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

От таблицата на баланса на територията е видно, че ОУПО предвижда едно значително на-
растване на площта на урбанизираните територии  - с 958.99 ха., при което те биха заели 
почти една пета от общинската територия при среден показател за страната от 5.5 %. Това 
нарастване на площта на урбанизираните територии ще се осъществи за сметка на 728.03 ха. 
земеделски земи, от които 630.37 ха. обработваеми, както и на 105.86 ха. горски територии. 
Предвид на това се препоръчва във фазата на окончателния проект да се ограничи 
нарастването на дела на урбанизираните територии от общата площ на общинската 
територия. 
7.4.2. Земеделски и горски територии  
Генерална постановка на ОУПО е забраната за промяна на предназначението на земеделски-
те земи, с изключение на промените, свързани с прилагане на ОУПО. С оглед на това е въ-
веден режим на превантивна устройствена защита по чл.10, ал. 2 и 3 на ЗУТ, с който се запаз-
ва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества, за следните земеделски 
територии: 

o земеделските земи от І-ва до III- та бонитетна категория включително, заедно с приле-
жащите полезащитни горски пояси; 

o земите, заети от ливади, пасища и мери, които не попадат в обхвата на предвиждания-
та на ОУПО за промяна на предназначението; 

o земеделските земи, попадащи в границите на защитени зони по Закона за биологично-
то разнообразие; 

o земите, в които са изградени хидромелиоративни мрежи и съоръжения. 
 
Допустимите изключения от тази забрана са регламентирани с Правилата за прилагане на об-
щинския общ устройствен план. Те включват: 

o изграждане на обекти на транспортна и друга техническа инфраструктура и на кому-
налното стопанство, включително хидромелиоративни мрежи и съоръжения, свързани 
с тяхната експлоатация; 

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

обекти на недвижимото културно наследство. 
 
В горските територии изграждането на обекти изисква промяна на предназначението и из-
ключване на земите от горския фонд съгласно Закона за горите на основание предвиждане на 
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устройствен план. Без промяна на предназначението на земи от горския фонд могат да се из-
граждат обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност.  
7.4.3 Територии с публична държавна и с публична общинска собственост и режим на 
тяхното устройство 
С ОУПО не се предвижда промяна на предназначението и на устройството на поземлени 
имоти публична държавна собственост – водни площи и горски територии в обхвата на защи-
тените територии. 
 
ОУПО предвижда увеличаване на терените за гробища, обособяване на зони за спорт и 
атракции и реконструкция на участъци от съществуващи пътища, общинска собственост. 
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Като цяло предвижданията на ОУПО относно земеползването и устройствените режими на 
различните видове територии извън границите на урбанизираните територии (населените ме-
ста и селищните образувания) следва да се оценят с положителен знак от гледна точка на въз-
действието им върху околната среда. 
 
Едновременно с това се предвижда пространствено свързване на гр. Божурище със с. 
Гурмазово и развитие на смесени многофункционални зони на северозапад по протежение на 
път I-8, с което се формира една значителна площ непрекъсната урбанизирана територия, 
чието влияние върху природната среда се очаква да бъде неблагоприятно. 
 
Както е отбелязано при оценката на структурните промени на общинската територия, разши-
рението на селищните територии се осъществява основно върху земеделски земи, при това в 
значителни размери – повече от 700 ха. Това е невъзстановима загуба на поземлен ресурс и 
запечатване на определена част от почвената покривка. Това отрицателно въздействие се 
компенсира в определена степен от високия относителен дял на озеленените площи, вкл. с 
дървесна растителност в зоните за рекреация, както и от обстоятелството, че част от произ-
водствените зони се устройват върху терените на бивши стопански дворове. Усвояването на 
нови 315 ха. за жилищни функции, които биха могли да бъдат обитавани от няколко десетки 
хиляди човека, в условията на отрицателна демографска прогноза е неаргументирано. Също 
така не съвсем аргументирано е и нарастването с близо 500 ха. на смесените много-
функционални зони извън индустриалния парк при тенденция на намаляване на ресурса на 
работната ръка. С оглед на това се препоръчва във фазата на окончателния проект да се 
потърси възможност отнемането на земеделски земи да бъде редуцирано. 
 
Предвидените в ОУПО правила и нормативи за устройство на новосъздаваните зони, както и 
на съществуващите са извлечени от Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устрой-
ство на отделните видове територии и устройствени зони, като в случаите на показатели в 
диапазон са приети долните граници. Това означава, че не е налице опасност от презастро-
яване, а озеленените площи в дворовете ще се увеличат.  
 
Обобщено, базирано на предвижданията на ОУПО относно земеползването на територията 
на общината, може да бъде направена следната оценка за въздействие:  

 по вид, въздействието е пряко; 
 по вероятност – вероятно; 



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

  

 
 137 

 по продължителност – постоянно; 
 по териториален обхват – сравнително ограничено; 
 риск за човешкото здраве – нисък; 
 кумулативен ефект – да, но с позитивен характер; 
 превишаване на екологични стандарти – няма; 
 последици върху пространства или пейзажи, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита – няма.   
 

7.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ  

7.5.1 Земни недра 
Въздействие върху земните недра по време на евентуално бъдещо строителство ще бъде 
аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана територия на гр. Божурище и 
селища в общината, пътната, канализационната и водоснабдителната мрежа и пр. То ще се 
изрази главно в изкопни и насипни работи за изграждане на жилища, обслужващи 
съоръжения, производствена, транспортна, водоснабдителна, канализационна и социална 
инфраструктура и пр. 
 
Механичното нарушаване на геоложката среда ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, 
дълготрайно и частично обратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в 
обсега на третираната в ОУП територия. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга 
само малка част от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично 
се възстановява. 
 
Освен от механично нарушаване геоложката среда потенциално е застрашена и от качествени 
изменения, произтичащи от замърсяването й със строителни, битови и други отпадъци, 
отпадъчни води от попивни ями, разливи на нефтени продукти от строителните машини, 
моторните превозни средства и пр. Ако бъдат допускани, тези изменения обикновено са 
дълготрайни, тъй като въздействието им продължава и след отстраняване на източниците на 
замърсяване. Предмет на добра технологична дисциплина е недопускането на подобни 
нарушения. 
 
Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на: 

 природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари в горските и селско-
стопанските територии и др.; 

 аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа; 
 разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и 

други произшествия; 
 
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 

 
7.5.2. Подземни води 
В гр. Божурище и селищата в общината до настоящия момент е осъществено жилищно, 
транспортно, комунално-битово и друго строителство. Тази строителна дейност, 
земеделската дейност, животновъдството, функционирането на съществуващите депа за 
отпадъци, остарялата и амортизирана до голяма степен водопроводна мрежа и пр., са оказали 
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съществено негативно въздействие върху химичния състав на поровите подземни води. 
Поради това химичното състояние на подземни водни тела е оценено като лошо, както е 
посочено в таблица по-горе.  
 
При бъдещата строителна дейност по изграждане на предвижданите в ОУПО жилищни 
сгради, обслужващи съоръжения, транспортна, производствена и социална инфраструктура и 
пр. е потенциално възможно аналогично на реализираното въздействие върху подземните 
води, а именно: 

 инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи изгребни и попивни 
ями, нерегламентирани сметища и замърсяването с битови и други отпадъци. То ще бъде 
отрицателно, пряко, временно и обратимо с ограничен териториален обхват в обсега на 
населените места и на изкопите и насипите за ново строителство; 

 отнемане на разполагаеми ресурси от подземни водни тела при експлоатацията на 
съществуващите водовземни съоръжения и системи. Това въздействие ще бъде постоянно, 
дълготрайно и обратимо при евентуално прекъсване на водовземането. По обхват се 
ограничава в обсега на създаваната зона на влияние от водовземните съоръжения;  

 намаляване на инфилтрацията на замърсени води вследствие на евентуално 
изграждане и рехабилитация на канализационни и водопроводни мрежи и пречиствателни 
станции за отпадъчни води, регламентирано съхраняване и обезвреждане на битови и други 
отпадъци. Това въздействие ще бъде положително, пряко, постоянно и необратимо, с 
териториален обхват в обсега на селищата в общината.  
 
Посочените отрицателни въздействия се оценяват като незначителни, поради 
обстоятелството, че водовземането се осъществява в рамките на разполагаемите ресурси на 
подземни водни тела и в съответствие с изискванията за опазване на химичното състояние на 
подземните води. 
 
Въздействия върху подземните води са възможни и в резултат на: 

 природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари и др.; 
 разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и 

други произшествия.  
 
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 

 

7.6 ЛАНДШАФТ 

Базирано на изводите от анализа на съществуващото положение, ландшафтът на общинската 
територия се определя като антропогенно сравнително слабо трансформиран като състояние 
и хомеостаз като стадии на развитие. Оценката на въздействието върху него се извършва на 
база предвижданията на плана по отношение развитието на селищната мрежа и жилищното 
строителство, на териториалната организация на социалната инфраструктура, на 
производствените и логистични дейности, на зоните за рекреация.  
  
7.6.1 Обща структура и баланс на общинската територията 
Проектните решения, заложени в ОУПО водят до определени промени в общата структура 
на общинската територия, които се изразяват в следното:      
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– земеделските територии намаляват със 737.25 ха. и се превръщат в урбанизирани 
територии. От тях 639.53 ха. са обработваеми земи – ниви и 87.91 ха. – необработваеми земи; 

– горските територии намаляват с 105.86 ха. и се превръщат в урбанизирани 
територии; 

– увеличението на площта на урбанизираните територии с 958.99 ха. е предназначено 
основно за смесени многофункционални зони – 499.08 ха., жилищни функции – 321.57 ха. и 
озеленяване, паркове и градини – 138.34 ха.; 

– териториите за нуждите на транспорта намаляват с 42.57 ха.; се дължи на факта, че 
от предвижданията на плана се засягат полски и горски пътища, определени с КВС като 
транспортна инфраструктура; 

– незначителни намаления са показани и по отношение на площите на водните течения 
и открити водни площи което се обяснява с факта, че в някои от новопроектираните 
устройствени зони попадат и дерета, определени с КВС като водни площи. 
 
Посочените промени в баланса на общинската територия оказват, като правило, влияние 
върху баланса на ландшафтите по степен на тяхната устойчивост. Сравнителният анализ 
между съществуващото състояние и предвижданията на плана показа следното: 

Таблица 23 Видове ландшафти – съществуващо и проектно положение  
 
Видове ландшафти Съществуващо положение Проектно предложение 

Площ - hа % Площ - hа % 
С висока естествена устойчивост 2 177.35 15.19 2 070.10 14.44 

С естествена устойчивост 9 599.26 66.99 8 862.01 61.84 

С относителна устойчивост 2 552.91 17.82 3 397.41 23.72 

ОБЩО 14 329.52 100 14 329.52 100 

 
От посоченото в таблицата е видно, че в резултат от предвижданията на плана: 

– ландшафтите с висока естествена устойчивост намаляват значително - с 0.75% спрямо 
съществуващото положение; 

– ландшафтите с естествена устойчивост също намаляват относителния си дял спрямо 
общинската територия – с повече от 5%;  

– ландшафтите с относителна устойчивост се увеличават много сериозно - с почти 6% 
спрямо съществуващото положение.  

 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Посочените промени са в категорията „значителни“, което дава основание да се прецени, че в 
стремежа си да осигури устройствени условия за реализиране на социално-икономическите 
цели на развитието на общината, ОУП създава и необходимост от прилагане на значителни 
мерки за балансиране на средата и постигане на минимално неблагоприятно въздействие 
върху съществуващата организация на пространства и ландшафти. Може да се приеме, че 
такава мярка е значителния териториален обхват на зелените площи, които в прогнозния 
баланс на територията нарастват със 138.34 ха.  
 
 
 



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

  

 
 140 

7.6.2 Нарушени територии 
ОУПО третира като нарушени територии терените на бившите сметища и терените, заети от 
добив на инертни материали и полезни изкопаеми. По отношение на бившите сметища се 
предвижда провеждане на мероприятия за ландшафтно възстановяване и рекултивация на 
средата въз основа на подробни ландшафтно-устройствени планове и технико-устройствени 
проекти. По отношение на териториите за добивна дейност ОУПО разчита на поетапната им 
рекултивация съгласно плановете за рекултивация, които са неразделна част от 
концесионните договори.  

7.6.3 Устройствен режим на териториите (и обектите), защитени по специални закони 
ОУПО е отразил границите на всички територии, защитени по специални закони и като пра-
вило със своите устройствени решения предвижда режими, съобразени със специалното за-
конодателство. Предвидени са: 

- Територии с особена териториално-устройствена защита по чл.10, ал.2 на ЗТСУ. Това 
са:  

o Санитарно-охранителните зони около водоизточниците; 
o Териториите за природозащита, включващи защитените територии по Закона за 
защитените територии и защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 
2000 по Закона за биологичното разнообразие – в случая частта от защитена зона 
„Мещица“ с код BG0002021; 

o Териториите за защита и опазване на културно-историческото наследство, обхващащи 
зоните за археологическо наблюдение; охранителните зони на обектите НКЦ; 

- Територии с режим на превантивна устройствена защита по чл.10, ал.3 на Закона за 
териториално и селищно устройство. За община Божурище това са:  

o Зоните с повишена природно-ландшафтна и екологическа стойност; 
o Зоните с данни за наличие на археологически НКЦ 
o Категориите земеделски земи, посочени в текста по-горе. 

7.6.4 Предвиждания за  активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия 
и естетическо оформяне 
С оглед съхраняване характера на природните ландшафти, ОУПО предвижда новоизгражда-
ните места за настаняване извън населените места да се съобразят със съществуващото до 
момента строителство в определените за целта терени, да са с ниска плътност на застрояване, 
нисък коефициент на интензивност и малка височина на застрояването. Въздействието върху 
средата следва да е минимално, като теренните дадености се използват максимално.  
 
Неблагоприятно за околната среда следва се оцени възприетият на места модел на 
непрекъсната урбанизация, който фрагментира природната среда и затруднява естествения 
обмен между отделните ѝ части. Необходимо е във фазата на подробното устройствено 
планиране непрекъснатите смесени многофункционални зони по протежение на път I-8 да се 
разчленят на по-малки модули като се използват местата, където още не е извършена 
промяна на предназначението на земеделските земи посредством заложено в ПУП 
озеленяване. Същото важи и за зоните по протежение на път III-638 в участъка между гр. 
Божурище и с. Гурмазово. 
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Обобщено, въздействията от предвижданията на плана върху ландшафта се оценяват както 
следва: 

 по вид – положителни; 
 по вероятност за неблагоприятно въздействие – малко вероятни, ако не се спазват 

предвижданията на плана по отношение на новоурбанизираните територии; 
 по продължителност – постоянно, като цяло положително; 
 по териториален обхват – ограничен; 
 по честота – постоянно, като цяло положително; 
 рискове за човешкото здраве – не се очакват; 
 по кумулативен ефект – не се очакват, освен при непредвидими и непрогнозируеми 

обстоятелства; 
 по превишение на екологични стандарти – няма и не се очаква; 
 по последствия върху пространства и пейзажи, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита – не се засягат зони, намиращи се под 
защита. 
 

7.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ, ЗЕЛЕНА СИСТЕМА  

7.7.1 Земеползване и устройство на горските територии 
В горските територии изграждането на обекти изисква промяна на предназначението и из-
ключване на земите от горския фонд съгласно Закона за горите на основание предвиждане на 
устройствен план. Без промяна на предназначението на земи от горския фонд могат да се из-
граждат обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност.  
7.7.2. Благоустрояване и озеленяване 
Предвижданията на ОУПО създават необходимите устройствени условия за реализиране на 
заложеното в Общинския план за развитие благоустройство и озеленяване на общината,  
включващо рехабилитация на съществуващо благоустрояване на публичните пространства – 
улици и площади, както и изграждане на трайни настилки на обслужващата улична мрежа 
във всички села, осъвременяване на парк „Орлите“ в гр. Божурище, нов парк в с. Гурмазово, 
както и устройване на аквапарк, ботаническа градина и зоокът.  
 
В пространствената структура на община Божурище по отношение развитието на зелената 
система от устройствена гледна точка са създадени следните нови устройствени зони, които 
да отредят подходящи терени за развитие и обогатяване на зелената система в общината. 
Общата площ на устройствените зони за озеленяване възлизат на 241.387 ха., от които 98.457 
ха. са съществуващи. Зоните са разположени в землището на с. Гурмазово. 
  
С ОУПО се определя устройствена зона за озеленяване (Оз), предназначена за устройване 
на озеленени площи за широко обществено ползване в населените места. Устройва се 
съгласно правилата и нормативите на чл. 32 от Наредба № 7 на МРРБ. 
 
Въвежда се и устройствена зона и/или поземлен имот за спорт и развлечения (Са). 
Предназначена е 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. Устройствените 
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параметри на зоната и терените се определят с подробен устройствен план за всеки 
конкретен случай според вида и предназначението на обекта, като минималната озеленена 
площ заема 20 % от площта на поземления имот. 
 
Планът обособява и територии за разширение на гробищни паркове в селата Гурмазово, 
Мала Раковица, Пожарево, Пролеша и Росоман с обща площ 10.925 ха., от които 5.612 ха. - 
съществуващи.  

7.7.3 Устройствен режим на териториите, защитени по специални закони 
ОУПО е отразил границите на всички територии, защитени по специални закони и като пра-
вило със своите устройствени решения предвижда режими, съобразени със специалното за-
конодателство. Предвидени са: 

- Територии с особена териториално-устройствена защита по чл.10, ал.2 на ЗТСУ. Това 
са:  

o Санитарно-охранителните зони около водоизточниците; 
o Териториите за природозащита, включващи защитените територии по Закона за 
защитените територии и защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 
2000 по Закона за биологичното разнообразие – в случая частта от защитена зона 
„Мещица“ с код BG0002021; 

o Териториите за защита и опазване на културно-историческото наследство, обхващащи 
зоните за археологическо наблюдение; охранителните зони на обектите НКЦ; 

- Територии с режим на превантивна устройствена защита по чл.10, ал.3 на Закона за 
териториално и селищно устройство. За община Божурище това са:  

o Зоните с повишена природно-ландшафтна и екологическа стойност; 
o Зоните с данни за наличие на археологически НКЦ 
o Категориите земеделски земи, посочени в текста по-горе. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Като цяло, предвижданията на ОУПО относно устройствените режими на различните видове 
територии в  и извън границите на урбанизираните територии са насочени към опазването на 
околната среда. Няма случаи на навлизане в обхвата на защитена зона „Мещица“ с нови ур-
банизирани територии.  
 
7.7.4 Въздействие върху Националната екологична мрежа  
Оценката на въздействието върху предмета и целите на опазване в защитени зони е предмет 
на анализ и оценка в ДОСВ, неделима част от ЕО. 

Планът не предвижда устройствена намеса в границите на защитената зона BG0002101 
„Мещица” за опазване на дивите птици. При оценка на въздействието върху видовете птици 
е отчетено отрицателно въздействие в ниска степен (оценка 1) за 5 вида птици, предмет на 
опазване в защитена зона „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.  
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ОУП на община Божурище предвижда усвояване на земеделски земи и пасища извън 
защитена зона BG0002101 „Мещица” за опазване на дивите птици. 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). 
 
Заключението на доклада е, че 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.  
 
7.7.5 Видове от Приложение 3 и 4 на ЗБР 
Съгласно проектният баланс на територията, промените в структурата на територията на 
общината са следните: 

– земеделските територии намаляват със 737.25 ха. и се превръщат в урбанизирани 
територии. От тях 639.53 ха. са обработваеми земи – ниви и 87.91 ха. – необработваеми земи; 

– горските територии намаляват с 105.86 ха. и се превръщат в урбанизирани територии; 
– увеличението на площта на урбанизираните територии с 958.99 ха. е предназначено 

основно за смесени многофункционални зони – 499.08 ха., жилищни функции – 321.57 ха. и 
озеленяване, паркове и градини – 138.34 ха.; 
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Може да се обобщи, че ОУПО се стреми да реши устройствените проблеми на общината с 
известни промени в общата структура на територията й. Най-съществената промяна е 
нарастването на относителния дял на урбанизираните територии, което става основно за 
сметка на намаляване на относителните дялове на земеделските и частично - на горските 
територии. Увеличаването на дела на урбанизираните територии за сметка предимно на 
земеделски земи означава, че не може да се очаква значително неблагоприятно въздействие 
върху видове, включени в Приложения 3 и 4 на ЗБР. ОУПО не предлага устройствени 
решения, засягащи местата с висока концентрация на биологично разнообразие. Не се засягат 
известни и описани находища на включени в приложенията на ЗБР защитени растителни 
видове, световно застрашени растителни видове, български и балкански ендемити, реликти, 
растения от Червената книга, поради което не се налага и включването (в табл.№26 по-долу) 
на специални мерки за опазването им.  
 

7.8 ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА. ХИМИКАЛИ 

7.8.1 Отпадъци  
ОУПО на община Божурище предлага следните модели на демографско развитие: 
Таблица 24 Прогноза за броя на населението на община Божурище за периода 2020-2037 г. (по варианти)  
 
Прогнозен хоризонт по 
години 

Варианти на прогнозата (брой) 
Хипотеза за 

конвергентност  
Относително ускоряване  Относително 

забавяне 
2015 г. – базова  8 348 8 348 8 348 
2035 г. – прогноза  8 819 9 088 8 468 
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За съответните нужди на ЕО, авторският колектив приема да се работи по хипотеза за 
конвергентност.  
 
Както беше споменато в Раздел 4.8 от настоящата екологична оценка, за целите на анализа на 
този фактор приемаме усреднена норма на натрупване от 408 кг/ж/год. В този случай, 
очакваното общо количество генерирани битови отпадъци за прогнозния период ще бъде 3 
598 тона. 
За депониране на битовите отпадъци ще се използва Регионално депо за неопасни и инертни 
отпадъци, разположено в землището на с. Богьовци, община Костинброд. 

Строителни отпадъци 

Депонират се на регионалното депо. Общинската администрация е приела Наредба за 
управление на дейностите по отпадъците на територията на общината, в която са 
имплементирани изискванията на ЗУО по отношение управлението на строителните 
отпадъци в т.ч. рециклиране и оползотворяване. Изпълнението на изискванията на Наредбата 
ще намали количества строителни отпадъци, предназначени за депониране, респективно ще 
намалеят и емисиите във въздуха от ДВГ и транспортните разходи при транспортирането на 
строителните отпадъци. 

Производствени отпадъци 

Създаването на оптимални устройствени условия за социално-икономическо развитие на 
общината предполага и създаването на условия за развитие на промишлеността и в частност 
на вида и количествата генерирани промишлени отпадъци.  

Прогнозата за структурата на промишленото развитие отразява приетата визия за целеви 
структурни промени като ускорено развитие на високотехнологични, ефективни и 
конкурентно-способни производства.  
Развитието на нови, високотехнологични производства предполага и стремеж към подмяна 
на технологичните съоръжения и въвеждане на Най-добрите налични техники, от което 
следва постепенно намаляване на количествата на генерираните производствени отпадъци.    

Предвиденото с ОУПО изграждане на нова ГПСОВ в гр. Божурище ще доведе до генериране 
на утайки от пречистването на отпадъчните води, което налага и да се предвидят мерки за 
тяхното управление. Съгласно предвижданията на нормативната уредба, операторът на 
ПСОВ трябва да изготви план за управление на утайките от ПСОВ, което ще гарантира и 
екологосъобразното им оползотворяване и/или депониране (при условие, че анализът на 
утайките показва, че не са подходящи за оползотворяване).  
Опасни отпадъци 

Генерираните опасни отпадъци в предприятията и от сектор „Услуги“ (сервизи, ремонтни 
работилници и др.) се събират в специални помещения в самите предприятия, съхраняват се 
в тях и се намират под контрола на ръководството на предприятията и се предават само на 
лицензирани фирми за тяхното третиране въз основа на сключени договори. 

Масово разпространени отпадъци  

Кметът на Общината утвърждава на територията на общинския център площадки за разделно 
събиране на масово разпространени отпадъци като излезли от употреба батерии и 



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

  

 
 145 

акумулатори, луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак, и др. 
местоположението и устройството, на които се съобразяват на по-ниски нива на 
устройствено планиране. На ниво Подробен устройствен план се определя и 
местоположението на нови: 

 площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други; 

 площадки за разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 
отпадъци, в т.ч. местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 
разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно 
разграждане, 

за които кмета на общината има ангажимент и задължение по реда на чл.19 от ЗУО.  

Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012г.) дейности с отпадъци от 
черни и цветни метали се извършват само на площадки, разположени на територии, 
определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на 
пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на 
железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да 
отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда. На 
тази база, площадки за дейности с отпадъци от метали могат да се обособят и на други места 
в общината след одобряването на окончателния вариант на ОУПО.  

7.8.2 Опасни вещества. Химикали  
Предвижданията на предварителния проект на ОУПО няма да променят съществено 
съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества. 
 
ОУПО създава условия за изграждане на нови, както и рехабилитация на съществуващи 
пътни трасета като препоръчва това да стане в сравнително краткосрочен план, което от своя 
страна ще доведе до увеличаване употребата на асфалт, категоризиран като „токсичен” 
съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, 
бр.10/04.02.2000 г.). 
 
Строителните дейности са свързани с използването на гориво и смазочни материали за 
строителната механизация, цимент, бои, изолации, смоли и др. които се характеризират с 
различен клас на опасност, но използването на които е неизбежно и присъщо.  
 
ОУПО определя устройствени зони с производствено предназначение от разновидност 
„Предимно производствена” – Пп, предназначена за устройване на 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. В тях са обхванати вече 
урбанизирани територии, в т.ч. тези на бившите стопански дворове, както и други с вече 
променено предназначение за посочените функции.  
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Тъй като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (чл.103, ал.2) 
общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на 
устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, конкретното 
предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на ОУПО се 
определя от подробни устройствени планове. На тази база, в проекта на ОУПО не може да се 
предвиди конкретна реализация (изграждане) на ново предприятие и/или съоръжение с нисък 
или висок рисков потенциал, както и да се предвидят данни за количествата на опасните 
вещества по Приложение №3 на ЗООС, които ще бъдат налични в 
предприятието/съоръжението. Такива предприятия и съоръжения могат да бъдат 
предвиждани в следващите нива и етапи на проектиране и при условие, че се прояви такава 
инвестиционна инициатива, се предприемат съответните действия по реда на ЗООС.  
 
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

При условие, че при реализацията на даден инвестиционен проект инструкциите за работа с 
опасни вещества се спазват стриктно, не следва да се очаква въздействие върху 
компонентите на околната среда от фактор „опасни вещества”.    
 
Управлението на отпадъците на територията на общината не предполага негативно 
въздействие върху околната среда в рамките на действие на ОУПО дотолкова, доколкото е 
налично регионално депо за неопасни отпадъци. 
 

7.9  ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

Върху състоянието на шумовия режим ще окажат влияние евентуално изменение в схемата 
на транспортно–комуникационната мрежа и организацията на движението, изменението в 
параметрите на селищната среда, появата на нови локални източници на шум. 

7.9.1. Развитие на републиканската пътна мрежа 
ОУПО интегрира предвиденото за изграждане на  ново трасе на път I-8 „Калотина – Софийс-
ки околовръстен път (СОП)“ с параметри на автомагистрален (скоростен) път (вж. 
следващата фигура). Това ще облекчи значително трафика по старото трасе и ще изведе 
транзитно преминаващия автомобилен поток. Дължината на новия път е 16.165 км.  
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 Фиг.№12 Проектно трасе на републикански път I-8,  участък от км. 32+447.20 до км. 48+611.93, Източник: 
АПИ, 2018 г. 

 
ОУПО предвижда освен това изграждане на нова пътна връзка между от Индустриална зона 
Божурище до Околовръстен път, като не са посочени параметрите му.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.№13 Проект на трасе от индустриална зона Божурище до Околовръстен път. 
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7.9.2 Доизграждане на общинската и местната пътна мрежа 
ОУПО предвижда подобряване на вътрешните пътни връзки на общинската територия, както 
и с район Банкя. Предложени са следните нови общински пътища: 

o гр. Божурище – с. Пролеша; 
o с. Гурмазова – гр. Банкя; 
o с. Пролеша – с. Пожарево; 
o с. Хераково – с. Пожарево. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.№14 Проектни трасета на общинска пътна мрежа. 
 

7.9.3 Реконструкция и рехабилитация на общински пътища 
По отношение на рехабилитацията на общинската пътна мрежа са предвидени следните три 
общински пътя, което ще подобри транспортната достъпност в общината. 

 Реконструкция и рехабилитация  на отсечка с дължина 2.8 км. от път SFO1400 /II-81/ 
Костинброд – / граница общ. Костинброд – Божурище/ - Пролеша – Хераково/SFO3024/. 

 Реконструкция и рехабилитация  на отсечка с дължина 4,5 км. от път /I – 8/ - 
Храбърско /SFO2021/  -  Отбивка от Е80 за Храбърско.  

 Реконструкция и рехабилитация  на отсечка с дължина 2,5 км. от път /SFO3023/ - 
махала Старо село (Храбърско).  
 
7.9.4 Развитие на железопътната мрежа 
Съгласно генерален план на компания „Железопътна инфраструктура“ в района на община 
Божурище по проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир“ се 
предвижда изграждане на перспективно ново трасе Волуяк – Перник, което попада в югоиз-
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точната част на общината и трябва да се свърже с Владая с предвидено за модернизация към 
настоящия момент съществуващо трасе София – Перник. 
7.9.5 Реконструкция и рехабилитация на общински пътища 
В ОУПО са предвидени велосипедни трасета, които да обвържат близко разположените 
населени места /Гурмазово, Пролеша, Хераково, Пожарево/ с град Божурище и бизнес 
зоната. 

 
 

Фиг.15. Проектни трасета на велосипедния транспорт в община Божурище. 
 

7.9.6. Развитие и доизграждане на електроенергийната система 
Предвижданията на ОУПО относно развитието и доизграждането на електроенергийната 
система се сведени до следното: 

 поради разрастването на града и крайградските вилни зони, комплекси и селища е 
необходимо включване на нови мощности на страна 20 kV след сключване на договори с 
електроразпределителното дружество; 

 електроразпределителната мрежа 0,4 kV да се обновява с използване на усукани про-
водници с достатъчна проводимост за доставка на качествена ел. енергия на потребителите; 

 електроразпределителната мрежа има възможност за присъединяване на производи-
тели на ел. енергия от възобновяеми източници. 
 
7.9.7. Развитие на далекосъобщенията 
Проектната документация не съдържа предложения за развитие на далекосъобщенията. 
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КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
Предложенията, свързани с развитието на транспортно-комуникационната система в 
общината  ще имат благоприятно въздействие върху околната и в частност върху селищната 
среда. Това се дължи главно на възможността територията да функционира при относително 
намалена сумарна транспортна работа, на рационализирането на междуселищните пътища и 
на предвидените обходи на селищни територии. Благоприятното въздействие се очаква върху 
качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда. Отнемането на земеделска земя за 
нуждите на посочените предвиждания реализирането им се компенсира напълно от 
предвидените за рекултивация значителни по площ нарушени терени. 
 

7.10 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ТУРИЗЪМ  

7.10.1. Режими на опазване на недвижимите културни ценности (НКЦ) 
ОУПО е отразил всички територии за защита и опазване на НКЦ и съдържа специфични ре-
жими за устройството им, формулирани в Правилата за прилагане на Общия устройствен 
план на общината. На основание чл. 10, ал. 2 от ЗУТ за тези територии е въведен режим на 
особена териториално-устройствена защита. За тях предстои изработване и утвърждаване на 
планове за опазване и управление (ПОУ) по Закона за културното наследство (ЗКН). До 
влизането в сила на ПОУ, устройството на териториите и терените с НКЦ е предвидено да се 
осъществява съгласно специфичните устройствени правила и нормативи, диференцирани по 
видове територии и терени и описани в Правилата за прилагане на Общия устройствен план 
на общината.  
 
Основните заложени в ОУПО регламентации, досежно НКЦ са следните: 

 когато в урбанизирани територии (в регулационните граници на населените места), 
съгласно чл. 70 ал. 4 от ЗКН за единична културна ценност няма определен територи-
ален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се 
смятат границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща непосред-
ствено 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 
ОУПО 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 ЗКН; 

 недвижимите културни ценности, техните нормативни и законово определени терито-
риален обхват и охранителни зони, както и буферни зони предвидени с ОУПО, 
задължително се отразяват на подробните устройствени планове и последващи разра-
ботки; 

 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; 

 археологическите обекти на територията на общината се опазват и устройват съобразно 
следните режимни изисквания за териториите им, определени със специални 
проучвания: 
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o за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими благоус-
тройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, 
които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването 
на земята като пасище; 

o 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; 

 за територията на групова архитектурно-строителни недвижима културна ценност 
задължително се разработва цялостен подробен устройствен план (ПУП) със специфични 
правила и нормативи за прилагането му. Същото изискване важи и за териториалния обхват 
и охранителните зони за територии с три или повече единични архитектурно-строителни 
недвижими културни ценности в съседство или срещулежащи през улица; 
 
По отношение на подробното устройствено планиране и инвестиционното проектиране, в 
Правилата за прилагане на ОУПО са регламентирани редица конкретни изисквания в следни-
те направления:  

 устройство и застрояване в териториалния обхват на архитектурно-строителни недви-
жими културни ценности; 

 устройство и застрояване в охранителните зони на архитектурно-строителни недви-
жими културни ценности; 

 устройство на публичните пространства и елементите на обзавеждането в обхвата на 
архитектурно-строителните НКЦ – техния териториален обхват и охранителни зони; 

 изисквания към елементите на рекламата и преместваемите обекти в обхвата на НКЦ. 
 
7.10.2. Културно-познавателен маршрути 
С оглед интегрирането на част от обектите на културно-историческото наследство на об-
щината в потенциален туристически продукт, ОУПО предлага формирането на културно-
познавателен маршрут по оста Божурище-Делян, наречен „Военна история и местни цен-
ности“.  
 
Той ще започва от гр. Божурище с възможности за посещение на конната-спортна база 
„Генерал Крум Лекарски“, "Летищен комплекс Божурище“, паметните знаци посветени на 
загинали парашутисти, полковник Стефан Калъпчиев, генерал Владимир Заимов, графитите 
от Димитър Казаков (Нерон).  
 
В село Пожарево обект на посещение е църквата „Св. Николай“ (построена през 1910 година) 
и паметна плоча на загинали войници.  
 
В село Златуша за наблюдение/посещение архитектурно-строителните НКЦ - „Каменен мост 
на пътя Росоман-Златуша“ и „Къща на Райка Николова Стоянова“.  
 
В село Делян и околностите му интерес представляват историческите места свързани с 
битките от Сръбско-българската война през 1885 година, както и НКЦ „Къща на Иван 
Илиев“. 



Общ устройствен план на община Божурище                                                                                 Екологична оценка 
 

  

 
 152 

Като отклонение от основния маршрут може да бъде посетено село Хераково с обособена 
етнографска сбирка в местното читалище. 
 
Пешеходен маршрут „Божурище - Гурмазово“ започва от парк „Орлите“ в град Божурище, 
преминава в западната периферия на летище „Божурище“, преминава по периферията на 
радио-поделението. По периферията на стръмната долина на Гурмазовска река трасето 
продължава на югозапад към местност „Стърната“, където се намира параклис „Св. Дух“. 
Маршрутът продължава на запад,  пресича няколко дерета и стръмното дере на Гурмазовска 
река и достига местност Пладнище. 
 
Маршрут за конна езда с изходни точки – конните бази в Божурище и Хераково. 
Маршрутите преминават през интересни местности – безлесни, горски, покрай река и язовир 
и е с дължина 6-8 км., в зависимост от избраната поска.  
7.10.3. Туризъм 
ОУПО, основавайки се на Общинския план за развитие и Общинската програма за развитие 
на туризма приема, че туризмът в общината ще се развива на основата на културното нас-
ледство, представено от археологически, архитектурно-строителни и художествени обекти, 
както и от народните традиции и културните обичаи и ще обхване следните негови форми:  
културно-познавателен, селски, спортен, развлекателен и фолклорен туризъм (включително 
съвместно с други общини), като се използват оптимално наличните природни ресурси. 
 
Устройствените условия, които планът създава за да се осигури туристическото развитие 
включват устройването на шест вилни зони (с. Златуша – 1, с. Пожарево – 2, с. Росоман – 2, 
с. Хераково – 1), три зони за спорт и атракции, два тематични маршрута – един за 
велосипедно движение и един за конна езда, както и културно-познавателния маршрут 
«Военна история и местни ценности», представен в предходната точка. 
 
Като обекти, които ще обогатят туристическата инфраструктура следва да се третират и 
предвидените за изграждане нови културни и спортни обекти – открита сцена, музей на ави-
ацията, тенис кортове, игрище за минифутбол, игрище за плажен волейбол, волейболно 
игрище, както и заложените в Общинския план за развитие туристически информационен 
център, аквапарк, ботаническа градина и зоокът. 
 
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Предвижданията на ОУПО за опазване и валоризиране на недвижимото културно наследство 
на общината, въпреки че са с общ характер, са в съответствие с постановките на Закона за 
културното наследство, респ. със съответните подзаконови нормативни актове. Това 
мотивира заключението, че и реализирането им ще има положително въздействие върху 
околната среда. 
Предвиденото от ОУПО съчетание на развитие на туристическа инфраструктура и различни 
по характер тематични маршрути не би следвало да носи рискове за околната среда. Условие 
за това е устройването на маршрутите по природосъобразен начин на нивото на конкретното 
инвестиционно проектиране.  
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7.11 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 

Съгласно Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004г.), „Държавата, общините, юридическите и 
физическите лица осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената 
среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и 
социални фактори“. Определени са и факторите на жизнената среда - води, предназначени за 
питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за 
пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; шум и вибрации 
в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в 
жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, 
производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и 
биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух. 
Подчертано е важното място на устройството на урбанизираните територии като дейност със 
значение за здравето на човека. Общото устройствено планиране следва да съобрази всички 
горепосочени фактори, с оглед отсъствие на вредно въздействие върху здравето на 
населението. С оглед опазване на човешкото здраве, от съществено значение са 
градоустройствените зони, които по силата на съответни наредби, следва да бъдат спазвани в 
процеса на планиране. 
 
7.11.1. Териториален обхват на потенциалното здравно въздействие 
Потенциалното въздействие на новия ОУПО ще е върху населението на общината и най-вече 
върху общинския център гр. Божурище, където са регистрирани над 65% от жителите на 
общината.  
 
Територията, върху която е разположена община Божурище е благоприятна от хигиенни 
позиции. Близостта с гр. София предопределя създаването на условия за подходяща 
урбанизирана жизнена среда, като отделните елементи на общината се характеризират със 
свои специфични от хигиенна гледна точка особености и функционални предназначения. 
Общината попада в западната част на Софийската котловина, а на югозапад достига до 
подножията на планините Вискяр и Люлин. Географското ѝ разположение обуславя 
предимно хълмисто-равнинния характер на релефа, ландшафтът е разнообразен, което има 
голямо влияние към устройственото планиране на територията. 
 
Като цяло, проектът на ОУП на община Божурище успешно създава планови възможности за 
устойчиво развитие на общината и прилежащите населени места. От здравни позиции 
отсъства засегнато население, както и настоящ риск за неблагоприятна промяна на условията 
на средата.  
 
Общият комунално-хигиенен преглед установи, че по отношение разположението на 
жилищните зони и зоните за рекреационни дейности спрямо обекти и дейности – 
потенциални замърсители на околната среда, елементите на селищната мрежа са 
подходящо групирани един спрямо друг. Като цяло са избегнати отрицателните и са 
използвани положителните въздействия върху жизнената среда. От хигиенни позиции не се 
установяват противоречия във функционално местоположение и съседства на жилищните, 
производствените, смесените и рекреационните зони в гр. Божурище и останалите населени 
места на общината, както и на земеделските и зелените територии. Тяхното разполагане едни 
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спрямо други се подчинява на хигиенните принципи и норми, които са правилно отразени в 
ОУПО.       
 
Осигурена е достатъчна здравна защита на населението в т. нар. критични зони със 
специфичен хигиенно-охранителен статут - жилищните квартали и сгради, а също така на 
елементите на транспортната и инженерна инфраструктура, културни обекти и комплекси; 
спортни зони, обекти на здравеопазването и други обекти с обществено предназначение. 
 
Следва да се има предвид, че понастоящем, а най-вероятно и в перспектива, икономиката на 
община Божурище ще е концентрирана най-вече върху сектора на услугите, търговията, 
транспорта и преработващата промишленост, които вече са обособени като значими отрасли 
в общината. 
 
7.11.2. Здравна оценка на устройствените предвиждания в ОУПО 
Положителна от хигиенни позиции е предложената от плана структура (баланс) на 
територията на общината. Създават се условия за бъдещо развитие на стопанска дейност, 
съобразена с опазването на околната среда и здравето на населението. Благоприятно от 
комунално-хигиенни позиции е пропорционалното отношение на териториите с жилищни 
функции (9,62%), производствени дейности (2,90%), обработваемите земеделски (общо 
45,67%) и горските (13,77%) територии.  
 
Положително в новия ОУПО е намаляването на необработваемите земи на 16,17%, като за 
част от тези земи е започната обработка, а част от тях поемат нови функции. Запазват се 
условията в общината за бъдещо развитие на основата на стопанска дейност. Плановите 
предвиждания съществено увеличават дела на териториите за смесени многофункционални 
дейности на площ от 505,22 ха., което е предназначено основно за изграждане на 
инфраструктура и търговски дейности, стимулиращи социално-икономическото развитие на 
общината. Зелена структура в ОУПО също значимо се увеличава под формата на паркове и 
градини (163,87 ха.), което е благоприятно от хигиенни позиции. Териториите за 
рекреационни дейности увеличават своя дял от 128,35 на 188,71 ха.  Увеличават се  и 
териториите за жилищни функции (с 321,57 ха.), както и зоните за спорт и атракции (със 6,24 
ха.), като се предвижда тяхното развитие и поддържане при бъдещото управление на 
устройствения процес. 
 
От хигиенни позиции, в ОУПО не се установяват противоречия във териториалното 
взаиморазположение и функции на жилищните и производствените територии. 
Представеният баланс на територията не създава предпоставки за наднормено натоварване на 
средата с вредности и неблагоприятно въздействие върху живущите и почиващите. 
Разполагането на устройствените зони едни спрямо други се подчинява на здравно-
профилактичните принципи и комунално-хигиенни норми, които са правилно отразени в 
новия ОУП на община Божурище.  
 
По отношение развитието и устройството на населените места в общината, Божурище е 
трета категория община по административно устройство и в териториалната ѝ структура 
влизат един град и девет села. За общинския център гр. Божурище е характерна сравнително 
високата гъстота на население спрямо останалите села в общината, т.е. съгласно ОУПО най-
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вече тук се предвижда и най-голямо разнообразие от устройствени зони /зони за труд, 
рекреация, обитаване и т.н./. Град Божурище и в бъдеще се очаква да има най-висока 
социално-икономическа активност в общината.  
 
Жилищните територии в общинския център и селата се устройват и застрояват предимно 
като жилищни устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 m), 
означени като Жм, което е обосновано за особеностите на населените места и е в унисон с 
комунално-хигиенните изисквания. В тях се предвиждат сгради за обитаване, както и обекти 
с нежилищни функции, съгласно чл. 17 от Наредба № 7/2003 на МРРБ. За централната част 
на гр. Божурище се предвижда и жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна 
височина до 15 м (Жс). 
 
ОУПО определя зони с производствено предназначение (Пп). Те са определени за 
производствено-складови дейности и допълващите ги административни, търговски, 
обслужващи и транспортно-комуникационни сгради и съоръжения. Производствените 
територии поемат основната част от инфраструктурата, обслужваща стопанските дейности.  
 
Обособяват се устройствени зони (Оз) и (Ооз) за териториите с озеленяване и обществено-
обслужващи функции, както и смесени многофункционално устройствени зони (Смф).  
 
От хигиенни позиции може да се направи извода, че ОУПО зонира територията при 
съобразяване със здравните изисквания и с наличните комунални и топографски дадености 
на общината.  

 
7.11.3. Потенциално въздействие на факторите на жилищната среда върху здравето на 
населението. Влияние на ОУПО върху качеството на компонентите на околната среда 
По отношение водоснабдяването на населението, от представеното в новия ОУПО не се 
установяват нови и значими предпоставки за засягане на санитарно-охранителни зони и 
влошаване качеството на питейните води, като са предвидени необходимите здравно-
профилактични мерки.  
 
Населените места в община Божурище се водоснабдяват от местни водоизточници 
посредством каптажи, тръбни и шахтови кладенци, помпени станции и напорни резервоари, 
както и допълнително чрез директни водопроводни връзки към ВС „София“. Всички 
населени места на територията на общината са водоснабдени и ВиК ЕООД - София поддържа 
и експлоатира селищните водоснабдителни системи. Водоснабдителна система „Божурище“ 
е помпажна и поради равнинния релеф са изградени напорни резервоари /НР/ за регулиране 
на налягането във водопроводните мрежи на водоснабдяваните селища. При повечето 
водоизточници, водата се третира за обеззаразяване чрез хлориране в резервоарите или 
помпените станции, посредством дозиращи помпи. Съгласно новия ОУПО, 
местоположението на наличните водохващания за питейно-битово водоснабдяване остава 
надлежащо и в отдалеченост от налични комунални обекти и потенциални нови застроявания 
на територията на общината, което е предпоставка за запазване качеството и безопасността 
на доставяната питейна вода.  
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На територията на община Божурище попадат 2 бр. санитарно – охранителни зони, 
определени в съответствие с изискванията на „Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда 
за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди“. 
 
Основните проблеми са течове, причинени от корозия на стоманените тръби или от 
неправилни връзки между азбестоциментови (етернитови) тръби. Рехабилитацията на 
тръбите за гарантиране сигурността на водоснабдяването е необходимост с висок приоритет 
и към момента  е обхванала основно гр. Божурище. 
 
От хигиенни позиции се препоръчва предвидените в ОУПО бъдещи застроявания в общината 
да се реализират едва след изготвяне на калкулации за достатъчност на водоизточниците при 
прогнозираното развитие. Необходима е реконструкция и доизграждане на вътрешната 
водопроводна мрежа в населените места. Основен проблем е необходимостта за подмяна на 
етернитовите тръби с политилиенови с цел намаляване загубите по мрежата и подобряване 
качеството на водата, както и подновяване съоръженията в помпените станции на 
територията на общината. 
 
По отношение отпадните води, към настоящия момент на територията на община Божурище 
частично изградена канализационна мрежа има единствено в гр. Божурище. 
Канализационната мрежа на града е от смесен тип и се експлоатира от "ВиК" ЕООД-София. 
Липсва ПСОВ. 
 
От санитарни позиции, реализирането на проект за ПСОВ е с особена важност, тъй като няма 
да позволи възникване на хигиенни проблеми със замърсяването на почвите и 
повърхностните и подземни води от нетретирани битови отпадни води в района на гр. 
Божурище. Това ще имат пряк и косвен положителен ефект по опазване здравето на 
населението на територията, обхваната от ОУПО. 
 
По отношение на качеството на атмосферния въздух, значение имат предвижданията на 
ОУП относно социално–икономическото развитие на територията, предмет на планиране. В 
община Божурище, съгласно разглеждания ОУПО, няма и не се планират значими нови 
организирани източници на атмосферно замърсяване. Това, заедно с благоприятното 
надветрено местоположение при преобладаващите ветрове спрямо гр. София е предпоставка 
за здравословни условия на жилищната среда по отношение чистота на атмосферния въздух. 
ОУПО определя като водещи за общината сектора на услугите, транспорта, търговията и 
преработващата промишленост, които поради техните характеристики и обема, не са в 
състояние да представляват значими генератори на атмосферно замърсяване.  
 
От комунално-хигиенни позиции е важно, че ОУПО предвижда запазване и създава 
възможност за развитие на всички елементи на зелената система, допринасящи за опазване 
качеството на атмосферния въздух. Не се очаква поява на значими нови замърсители във 
въздуха на селищната среда, в резултат на реализацията на проектните решения, заложени в 
плана, което е предпоставка за ограничаване на здравния риск.   
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Автомобилният транспорт е основният източник на шум на територията на общината. 
Акустичната среда за населението се оценява като благоприятна, при отсъствие на значими 
източници на промишлен шум. Като цяло, производствените зони и обекти са отдалечени от 
териториите, подлежащи на здравна защита. Необходимо е подобряване качеството на 
пътните настилки, с оглед понижаване експозицията на шум и отделянето на прахови емисии 
в населените места. Благоприятно от здравно-профилактични позиции е, че ОУПО 
предвижда запазване и доразвиване на съществуващото озеленяване. В община Божурище 
има приета и действаща „ Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената 
система на територията на община Божурище“ , която определя начините на планиране и 
управление на зелената система в общината. 
 
По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече засяга 
състоянието и планирането на пътната мрежа. Като цяло, пътната мрежа е развита и 
осигурява достъп до всички населени места. Транспортната инфраструктура в общината е 
представена от главните пътно-транспортни оси: I-8 /Е-80/ /Калотина – София/; III-638 
/Гурмазово – Златуша/; II – 81/Костинброд – граници на общ. /Костинброд - Божурище/ - 
Пролеша – Хераково. Понастоящем няма данни за трайно превишаване на шумовите норми 
на територията на общината и като цяло акустичният комфорт в обектите и зоните, 
подлежащи на здравна защита, не е нарушен.  
 
Основна профилактична мярка от здравни позиции е постепенното подобряване на 
качеството на пътната настилка, тъй като понастоящем в много участъци тя е значително 
амортизирана, което генерира повишени шумови нива от преминаване на МПС и 
неравномерен работен ход. 
 
Железопътната инфраструктура в общината е представена от главна железопътна линия № 6  
по направление Волуяк – Разменна – Батановци и Радомир - Гюешево. 
 
Община Божурище има на своя територия относително ограничен брой източници на 
електромагнитни лъчения (ЕМЛ), които най-общо са следните: радио предаватели с дълги, 
средни, къси вълни; подстанции за високо напрежение - открити и закрити разпределителни 
устройства; електропроводи; трафопостове, захранващи жилищни квартали и сгради; базови 
станции за мобилна комуникация. Поради тази причина, за общината не може да се очаква, 
че електромагнитният фон е силно завишен от наличието на източници за енергетиката и 
комуникацията. Наднормени стойности могат да се очакват главно в непосредствена близост 
до подстанции за високо напрежение, електропроводи, трафопостове и др. Понастоящем 
няма достатъчно данни за “електромагнитното замърсяване” на района. Няма данни и за 
негативно здравно въздействие върху населението.  
 
7.11.4. Потенциал за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие 
на вредности 
С приемането на новия план, на ниво общо устройствено планиране, не се създават условия 
за осъществяване на комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на 
вредности. Здравно-хигиенният анализ на ОУПО установи, че планът не създава 
предпоставки за бъдещо повишаване на здравния риск за населението, при сравнение със 
сегашната ситуация. Не се предвиждат  промени в устройственото планиране на територията, 
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които да доведат до значимо индустриализиране на общината. Предложеният ОУПО запазва 
условията околната среда в общината да се запази екологично чиста, с отсъствие на 
замърсяваща промишлена дейност, поради което не съществува вероятност за кумулативен 
ефект с индустриални замърсители.  
 
При спазване на изискванията на националното и местно законодателство, реализирането на 
планираните нови устройствени предвиждания чрез ОУПО, не се очаква да повиши здравния 
риск за населението.  

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

От здравно-профилактични позиции, ОУП на община Божурище успешно определя рамките 
за бъдещото планиране и управлението на устройствения процес. Формулирано е 
устройството на различните видове територии, дефинирани са параметрите на 
местоположението, трасетата и устройството на техническата инфраструктура, в 
съответствие със здравно-профилактичните изисквания. ОУПО не е предпоставка за 
повишен здравен риск за населението, като са предвидени необходимите мерки за 
здравословни условия за живот на територията на общината. 
 

7.12 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

7.12.1. Жилищен сектор –  
В ОУПО няма информация за перспективното нарастване на материалните активи на 
жилищния сектор. 
 
7.12.2. Социална инфраструктура 
Планът съдържа следните предвиждания за развитие и доизграждане на социалната и турис-
тическа инфраструктура в общината: 

o Детска градина – 1; 
o Защитено жилище – 1; 
o Музей на авиацията – 1; 
o Открита сцена – 1; 
o Игрище за минифутбол – 1; 
o Тенис кортове – 1; 
o Волейболно игрище – 1;  
o Игрище за плажен волейбол – 1; 
o Туристически информационен център – 1; 
o Алеи за конна езда – около 8 км; 
o Велосипедни алеи – около 8 км. 

 

7.12.3. Транспортна инфраструктура  
Развитието на материалните активи на транспортната инфраструктура включва: 

- По отношение на пътищата от републиканската мрежа: 
o Автомагистрален/скоростен път – 16.165 км; 
o Главен път Индустриална зона – Околовръстен път – (?) км. 

- По отношение на общинската и местната пътна мрежа  
o Нови пътища – 4 участъка с обща дължина (?) км. 
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7.12.4 Водоснабдяване и канализация 
Предвижда се изграждане на ГПСОВ, както и изграждане на канализационна помпена 
станция, около 1 км напорен тръбопровод в рамките на с. Пожарево и около 7 км гравитачен 
колектор от с. Пожарево до гр. Божурище, което е свързано с високи инвестиции. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

По-нататъшното нарастване на материалните активи на жилищния сектор, социалната ин-
фраструктура и благоустройството ще подобри жизнените условия на селищната среда. В 
същата посока ще бъде и въздействието от нарастване на материалните активи на системите 
на техническата инфраструктура. То ще окаже положително въздействие върху околната сре-
да, тъй като ще осигури нормално питейно водоснабдяване на цялата територия, ще 
прекрати/ограничи вливането в реките на непречистени отпадъчни води, а заедно с 
доизграждането на комуникационно-транспортната инфраструктура ще съдейства за ог-
раничаване на вредните емисии в атмосферния въздух и намаляване на дела на населението 
подложено на въздействието на наднормен шум. 
 
              
8. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА 

8.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА. 
ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА  

8.1.1. По структурата на територията 
От таблицата на баланса на територията е видно, че ОУПО предвижда голямо нарастване на 
площта на урбанизираните територии  - 880.09 ха., при което те биха заели почти една пета 
от общинската територия – 19.60% при среден показател за страната от 5.5 %. Това 
нарастване на площта на урбанизираните територии ще се осъществи за сметка на 728.03 ха. 
земеделски земи, от които 630.37 ха. обработваеми, както и на 105.86 ха. горски територии. 
Очевидно налице са предвиждания на ОУПО, които се асоциират с неблагоприятно 
въздействие върху околната среда. Предвид на това се препоръчва във фазата на 
окончателния проект да се ограничи нарастването на дела на урбанизираните територии 
спрямо общата площ на общинската територия, като те се адресират като далеко-
перспективни зони за развитие.  
8.1.2. По функционалното предназначение и устройство на извънселищните територии 
Като цяло, предвижданията на ОУПО относно земеползването и устройствените режими на 
различните видове територии извън границите на урбанизираните територии (населените ме-
ста и селищните образувания) следва да се оценят с положителен знак от гледна точка на въз-
действието им върху околната среда. 
8.1.3. По развитието и устройството на урбанизираните територии 
Доколкото ОУПО запазва функционално-йерархичната структура на селищната мрежа и 
минимално допълва набора от функции, застъпени в отделните населени места, въздействие-
то върху околната среда на предвижданията му относно развитието на структурата на селищ-
ната мрежа би следвало да са неутрални. Едновременно с това се предвижда пространствено 
свързване на гр. Божурище със с. Гурмазово и развитие на смесени многофункционални зони 
на северозапад по протежение на път I-8, с което се формира една значителна по площ непре-
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късната урбанизирана територия, чието влияние върху природната среда ще бъде неблаго-
приятно. 
 
Както е отбелязано при оценката на структурните промени на общинската територия, разши-
рението на селищните територии се осъществява основно върху земеделски земи, при това 
в големи размери – повече от 500 ха. Това е невъзстановима загуба на поземлен ресурс и за-
печатване на определена част от почвената покривка. Тя се компенсира частично от ново-
формираните територии за озеленяване, паркове и градини.  
 
Извън това проектните предвиждания, свързани с развитието и устройството на насе-
лените места не носят рискове за околната среда, а редица от тях ще съдействат за подобря-
ване на определени нейни елементи – начинът на застрояване ще съхрани съществуващия 
селищен ландшафт, осигуряването на трайни настилки на всички улици ще има благоприят-
но въздействие върху качеството на атмосферния въздух, а също и върху акустичната обста-
новка.  
 
Предвидените в ОУПО правила и нормативи за устройство на новосъздаваните зони, както и 
на съществуващите са извлечени от Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устрой-
ство на отделните видове територии и устройствени зони, като в случаите на показатели в 
диапазон са приети долните граници. Това означава, че не е налице опасност от презастро-
яване, а озеленените площи в дворовете се очаква да се увеличат.  
 
Обновяването на водоснабдителните системи, изграждането на пречиствателна станция за 
отпадъчни води в гр. Божурище и канализационни мрежи в редица села ще има положително 
отражение върху качеството на повърхностните и подземните води. 
 
И при урбанизираните територии извън населените места (селищните образувания), както и 
при населените места предвидените с ОУПО устройствени зони по функционалното си съ-
държание и режимите (правила и нормативи) за устройство и застрояване са насочени към 
формиране на една добре организирана и хармонично изградена урбанизирана среда и този 
смисъл са в унисон с целите на националната екологическа политика. И те обаче ще се реа-
лизират върху земеделски земи, чиято загуба е с неблагоприятно въздействие върху околната 
среда. Става дума за повече от 200 ха. Това отрицателно въздействие се компенсира в опре-
делена степен от високия относителен дял на озеленените площи, вкл. с дървесна растител-
ност в зоните за рекреация, както и от обстоятелството, че част от производствените зони се 
устройват върху терените на бивши стопански дворове.  
 
Като неблагоприятен за околната среда следва се оцени възприетият модел на непрекъсната 
урбанизация, който фрагментира природната среда и затруднява естествения обмен между 
отделните ѝ части. Необходимо е във фазата на окончателния проект непрекъснатите 
смесени многофункционални зони по протежение на път I-8 да се разчленят на няколко по-
малки модули като се използват местата, където още не е извършена промяна на 
предназначението на земеделските земи. Същото важи и за зоните по протежение на път III-
638 в участъка между гр. Божурище и с. Гурмазово. 
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8.1.4. По културно-историческото наследство и туризма 
Предвижданията на ОУПО за опазване и валоризиране на недвижимото културно наследство 
на общината са в съответствие с постановките на Закона за културното наследство, респ. със 
съответните подзаконови нормативни актове. Това мотивира заключението, че и реализира-
нето им ще има положително въздействие върху околната среда. 
 
Предвиденото от ОУПО развитие на туристическа инфраструктура в съчетание с различни по 
характер тематични маршрути, не би следвало да носи рискове за околната среда. Условие за 
това е устройването на маршрутите по природосъобразен начин на нивото на конкретното 
инвестиционно проектиране. 
8.1.5. По комуникациите и транспорта 
Предложенията, свързани с развитието на транспортно-комуникационната система в 
общината  ще имат благоприятно въздействие върху околната и в частност върху селищната 
среда. Това се дължи главно на възможността територията да функционира при относително 
намалена сумарна транспортна работа, на рационализирането на междуселищните пътища и 
на предвидените обходи на селищни територии. Благоприятното въздействие се очаква върху 
качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда. 
8.1.6. По техническата инфраструктура 
Предвижданията на ОУПО за развитието на водоснабдителните и канализационните системи 
в общината, както и принципните виждания за развитието на електроенергийната система да-
ват основание да се оцени, че всички те ще бъдат с положително въздействие върху околната 
среда или неутрални спрямо нея. 
Таблица 25 Очаквано развитие на аспектите на околната среда и възможни въздействия върху тях   
Компоненти и фактори Очаквано развитие на аспектите на околната среда и възможни въздействия 

върху тях 
Климат и атмосферен 
въздух 

Предложенията на ОУПО за подобряване на пътната инфраструктура ще имат 
положително въздействие върху състоянието на атмосферния въздух  

Повърхностни води Предвижданията за доизграждане, рехабилитация и реконструкция на водопровдните 
и канализационните мрежи, изграждане на ПСОВ на град Божурище и на 
пречиствателни съоръжения за бъдещите обекти на отдиха и туризма са насочени към 
опазване и подобряване качеството на водите 
С реализацията на предвижданията на плана за намаляване загубите на вода, 
реконструкцията и доизграждането на водоснабдителната мрежа ще се постигнат 
намаляване загубите на вода, подобряване на водоснабдяването на всички обекти и на 
качествата на подаваните питейни води. Мероприятията ще доведат до подобряване 
качеството на околната среда и жизнения стандарт. Въздействията ще са 
положителни, значими, постоянни, дълготрайни и необратими 
Няма риск от усвояването при необходимост на нови водоизточници за питейно 
водоснабдяване да влоши състоянието на околната среда  
Реализацията на предвижданията на плана ще доведе до подобряване санитарното 
състояние на населените места и туристическите обекти. Въздействията върху 
околната среда от предвижданията на плана ще са положителни, значими, постоянни, 
дълготрайни и необратими 
Въздействията върху околната среда от изграждането на ПСОВ безспорно са 
положителни, значими, постоянни, дълготрайни и необратими. Препоръчваният 
екологически принцип при третиране на отпадъчните води от подобни обекти е 
пречистване при източника, което позволява връщане на използваните води във 
водния обект и евентуално повторното му използване 
Ползваните води за напояване няма да са отразят на водите /воден стрес/ и няма да 
окаже значими въздействия върху водоизточниците или околната среда 
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Компоненти и фактори Очаквано развитие на аспектите на околната среда и възможни въздействия 
върху тях 

Земни недра, подземни 
води 

С реализацията на плана се очаква незначително отрицателно, пряко, постоянно, 
дълготрайно, но обективно неизбежно механично нарушаване и замърсяване със 
строителни, битови и други отпадъци на приповърхностния слой на земните недра  
Незначително отрицателно, пряко, временно и обратимо, с ограничен териториален 
обхват инфилтриране в подземните води на замърсени отпадъчни води  
Положително, пряко, постоянно и необратимо въздействие върху подземните води 
вследствие на внедряване на практики на екологично чисто земеделие и 
животновъдство, предвижданото обновление и/или изграждане на нова водопроводна 
и канализационна инфраструктура в населените места, закриване и саниране на 
нерегламентирани сметища в общината и пр. 

Земи  и почви Загубата от земеделски земи от предвидените разширения на селищната територия се 
разглежда като загуба за околната среда, независимо, че почти половината от 
земеделските земи са необработваеми 

Зелени площи Предвижданията на плана включват рехабилитация на съществуващите публични 
пространства и обществените зелени площи, което се разглежда като положително за 
околната среда предложение на плана  

Ландшафт Запазването на  относителния дял на ландшафтите с генетична устойчивост на ниво 
община е положително устройствено решение по отношение качествата на околната 
среда и ландшафта 

Биоразнообразие, 
защитени територии и 
зони 

Реализацията на предвижданията на плана не са свързани с негативни въздействия 
върху биоразнообразието в общината. За минимизиране въздействието върху 
защитените зони са препоръчани и съответните мерки 

Отпадъци  Няма промяна предвид работеща регионална система 
Шум Рационализирането на предложенията за усъвършенстване на пътната мрежа ще 

осигури по-благоприятен режим на пътуване на превозните средства, респ. с 
относително намалени вредни емисии – шум и замърсяване на въздуха 

Други вредни физични 
фактори 

Нейонизиращите лъчения имат локално въздействие и са свързани с развитието на 
предавателната мрежа на мобилните оператори, кабелните телевизии с техните 
ретранслатори и частично от някои радиостанции; не са установени вредни 
въздействия върху обитателите 

Културно наследство   Цялостната концепция на ОУПО за опазване и валоризиране на недвижимото 
културно наследство на общината е съзвучна с постановките на Закона за културното 
наследство 

Туризъм, спорт и 
рекреация  

Възприетото от плана развитие на разнообразни форми на туризъм с акцент върху 
културно-познавателния и екологичен туризъм е положително решение по отношение 
наличните културно-исторически  и природни ресурси и опазването на околната 
среда  

Устройствени 
параметри 

 Предвид възприетите нормативи за плътност на застрояване, не се очаква 
презастрояване в населените места 
 В перспектива е възможно е да се прояви несъответствие между предвидените 
значителни по площ производствени територии с демографската прогноза на 
общината и числеността на трудовите ресурси 

Човешко здраве Вследствие ликвидиране заустването на непречистени отпадъчни води в различни 
приемници ще се ограничи опасността от здравен риск за населението; предвидените 
водоснабдяване и канализация на населените места и пречистването на формираните 
отпадъчни води ще подобрят значително условията за обитаване в общината 

  

8.2 НЕРЕШЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА 
ОУПО   

Реализацията на предвижданията на ОУПО ще има благоприятни последици за компонентите 
и факторите на околната среда. Предвижданията на плана се базират на балансиран подход 
при устройството на територията и в този смисъл Планът представлява планова териториална 
основа за дългосрочно устойчиво и екологосъобразно развитие на общината.  
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9. АЛТЕРНАТИВИ, В Т.Ч. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА Проектите за общо устройство на общинската територия като цяло не предлагат 
концептуални алтернативи. Развитието на територията на общината без прилагане на ОУПО 
не може да се приеме като нулева алтернатива, защото това би означавало общината да се 
лиши от един важен и законово регламентиран инструмент за управление на социално-
икономическото й развитие. Това би означавало също така отказ от някои мероприятия, 
насочени към повишаване на благоустроеността на селищната среда. 
 
Съгласно ЗООС, т.27 от ДР, “нулева алтернатива е възможността да не се осъществява 
съответната дейност”, в разглеждания случай – предвижданията на общият устройствен план 
– предварителен проект.  
 
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. 
  
Общият устройствен план–предварителен проект на община Божурище не съдържа 
алтернативи. Като алтернативи, произтичащи от ЕО и ОСВ биха могли да се разглеждат 
предложените по-долу мерки, касаещи обхвата и съдържанието на окончателния проект на 
ОУПО. 
                                                                                                                                                      
 
10. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, ВКЛ. ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ Общият устройствен план – предварителен проект на община Божурище не съдържа 
алтернативи. Представените по-долу методически принципи, методически подходи и 
конкретни методики са използвани при разработването на доклада за екологична оценка на 
ОУПО. 

 Методически принципи: 
o принцип на териториалност, съгласно който разглежданата територия е 

интегрираща категория, степента на усвояване на която определя характера на 
съществуването и развитието й вкл. и на съседни и по отдалечени територии; 

o принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от 
единна система, независимо от водещата или подчинената му роля; 

o принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са 
предмет на анализ и оценка във всички фази на планиране, проектиране, строителство и 
експлоатация, 

o принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната 
среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично развитие с 
характера на приемната среда, капацитета на природните ресурси и условията за живот на 
населението, 

o принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има 
предимствена роля пред останалите, 
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o принцип на предпазване, съгласно който, в случаите, когато за дадено 
въздействие няма достатъчно информация се приема и разработва най-лошия възможен 
сценарий.  

 Методически подходи: 
o при проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната среда 

се прилагат основно аналитичните подходи; 
o системно-структурния подход е в основата на диагнозата на състоянието на 

околната среда; 
o прогнозата на компонентите се базира на сценариите на намеренията за развитие, 

групирани по съответен начин; 
o подробен анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или 

възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда. 
 

 Конкретни методики: 
o Ръководство за стратегическа екологична оценка , ЕС; 
o Ръководство за екологична оценка на планове и програми, МОСВ, 2002; 
o Методика за разработване на екологичните раздели към застроителните планове,  Ек. 

Гюлеметова, 1986г.; 
o Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни 

средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ, 2004г. 
o   Методи за определяне необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, Ц. 

Цачев, част 1 и     2, 1991г. 
o Класификатор на почвите в България; 
o Класификация на ландшафтите по БДС 
o Методика за ландшафтно-естетическа оценка, ЛТУ 
o Харта за устойчиво развитие на българските ландшафти 
o Общоевропейска стратегия за биологично и ландшафтно разнообразие 
o Национална стратегия за екотуризъм. 

 
 

11. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 

Таблица 26 Мерки за намаляване, предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на 
неблагоприятните последици  
 

Аспект Мярка Очаквани резултати Фаза  
Атмосферен 

въздух 
Стимулиране ползването на алтернативни 
екосъобразни енергийни източници /т.н. зеле-
на енергия/, вкл. и използване на покривните 
пространства на обществените сгради  

Подобряване качествата 
на  въздушната среда 

При прилагане 
на ОУПО 

Поддържане на пътните настилки и откритите 
площи в населените места през сухите месеци 
с цел недопускане на вторичен унос на прах  

Ограничаване праховото 
замърсяване 

При прилагане 
на ОУПО 

Проектирането и експлоатацията на площадки 
и съоръжения за товарене и разтоварване, 
складиране или преработка на твърди 
прахообразни вещества да се извършва при 
спазване изискванията на ЗЧАВ и наредбите 
към него и осигуряване на достатъчно 
отстояние от жилищни зони 

Ограничаване 
изпускането на 

неорганизирани емисии 
от прах в атмосферния 
въздух и опазване на 
човешкото здраве 

При прилагане 
на ОУПО 
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Повърхностни 
води 

В раздел Правила за прилагане на ОУПО 
изрично да се изведат изисквания за 
съобразяване и спазване на Програмите от 
мерки в ПУРБ /2016-2021/ и последващите му 
актуализации, за осигуряване на доброто 
екологично състояние на водните тела на 
територията на общината 

Прилагане на 
нормативни документи   

В окончателния 
проект на 
ОУПО 

Индивидуални съоръжения за отпадъчните 
води в селата без канализационна мрежа да се 
изграждат като водоплътни съоръжения, 
недопускащи замърсяване на подземните води 

Опазване качествата на 
водите 

При 
прилагането на 

ОУПО 

Обяснителната записка и Правилата за 
прилагане на ОУПО да поставят изисквания 
към последващите ПУП както следва:    

- не се допуска промяна на 
предназначението на поземлените имоти на 
водни обекти и строителство в тях, освен за 
водностопански и хидротехнически системи и 
съоръжения.  

- при урбанизиране на територии около 
водни обекти, в подробните устройствени 
планове да се включват отреждания за 
регулация на речните корита и изграждане на 
необходимите защитни съоръжения.  

- спазване на забраните и мерките, 
предвидени за защита на териториите в Плана 
за защита от наводнения /ПУРН/  

Допълване 
аналитичната и синтезна 

част на плана 
В окончателния 
проект на 
ОУПО 

Земни недра,  
Подземни води 

Стриктно спазване на изискванията в Наредба 
12/03.07.2001 г за проектиране на геозащитни 
строежи, сгради и съоръжения в свлачищни 
райони и на Норми за проектиране на плоско 
фундиране 

Опазване от 
деформации на 

предвижданите нови 
сгради и съоръжения 

При 
прилагането на 
ОУПО и 

последващо 
проектиране 

При извънредни ситуации (земетресения, 
замърсяване при аварийно разливане на 
нефтопродукти и други опасни вещества и 
материали) да се предприемат действия за 
намаляване и ликвидиране на отрицателните 
последици, регламентирани в действащите 
законови и нормативни документи и да се 
сигнализират незабавно службите, пряко 
ангажирани в борбата с бедствия и аварии 

Опазване от 
замърсяване на земните 

недра 
При 

прилагането на 
ОУПО 

Реконструкция на водопроводната мрежа и 
изграждане на канализационна мрежа в селата 
Гурмазово, Пролеша и Хераково 

Опазване от 
замърсяване на 
подземните води 

При 
прилагането на 

ОУПО 
Разработване на проекти за канализация на 
селата Храбърско и Пожарево 

Опазване от 
замърсяване на 
подземните води 

При 
прилагането на 

ОУПО 
Да се узакони водовземането от всички 
съоръжения за добив на подземни води, чрез 
осъществяване на процедури за учредяване на 
санитарно-охранителни зони около 
водоизточниците за питейно-битово водо-
снабдяване в съответствие с изискванията в ЗВ 
и Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда 
за проучване, проектиране, утвърждаване, и 
експлоатация на санитарно-охранителните 
зони около водоизточниците и съоръженията 
за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди и др. 

Опазване от 
замърсяване на 
подземните води 

При 
прилагането на 

ОУПО 
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На базата на информацията от Басейнова 
дирекция „Дунавски район“, от  
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-
София, на опорния план на общината да бъдат 
отразени санитарно-охранителните зони, 
учредени по Наредба № 3/16.10.2000 г и/или 
по преди действала нормативна уредба 

Обогатяване на 
проектната 
документация 

В окончателния 
проект на 
ОУПО 

Да се спазват забраните и ограниченията в 
охранителните пояси на учредените и 
предстоящи за учредяване санитарно-
охранителни зони, съгласно изискванията 
понастоящем в Наредба № 3/16.10.2000 г, 
впоследствие в Наредба за зоните за защита на 
водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване и на минералните води по  
чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, 
изготвянето на която е предстоящо 

Опазване на водите от 
замърсяване 

При 
прилагането на 

ОУПО 

Проектирането и строителството на нови 
обекти и съоръжения, произтичащи от 
устройствените мерки в ПУП,  да се 
съобразява с регламентираните в чл. 118а на 
Закона за водите забрани за  прякото 
отвеждане на замърсители в подземните води, 
обезвреждането, включително депонирането 
на приоритетни вещества, които могат да 
доведат до непряко отвеждане на замърсители 
в подземните води, други дейности върху 
повърхността и в подземния воден обект, 
които могат да доведат до непряко отвеждане 
на приоритетни вещества в подземните води, 
използването на материали, съдържащи 
приоритетни вещества, при изграждане на 
конструкции, инженерно-строителни 
съоръжения и други, при които се осъществява 
или е възможен контакт с подземни води 

Спазване на нормативни 
документи 

При 
прилагането на 

ОУПО 

Да се спазват описаните по-долу:  
 Мерки за запазване и подобряване 
състоянието на повърхностните и подземните 
води: 

- на територията на община Божурище с 
компетентен орган за прилагането им Община 
Божурище; 
- в Дунавски район за басейново управление 
(ДРБУ) с компетентен орган за прилагането им 
Община Божурище. 
 Мерки за намаляване на риска от 
наводнения в Дунавски район за басейново 
управление (ДРБУ) с компетентен орган за 
прилагането им Община Божурище. 
 Мерки съгласно Становище по Екологична 
оценка на ПУРБ 2016 - 2021 г. 
 Мерки от Екологичната оценка на ПУРН 

2016 - 2021г. 
 

Запазване и 
подобряване 
състоянието на 
повърхностните и 
подземните води 

При 
прилагането на 
ОУПО и 

последващо 
проектиране 

Биоразнообразие  При последващото проектиране да се спазва 
принципа на максимално запазване на 
съществуващата дървесна растителност в 
границите на съответната устройствена зона 

Опазване на 
биоразнообразието 

При прилагане 
на ОУПО 

При етапа на подробно проектиране, по 
възможност да се планира изграждане на 
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буферни зони и изолационни ивици около 
новопроектираните Предимно производ-
ствени устройствени зони и както и гробищни 
паркове.  

Шум Да не се допуска изграждането на обекти, 
подлежащи на шумозащита (детски, учебни и 
лечебни заведения и др.) в близост до 
източници на акустичен дискомфорт 

Недопускане на 
акустичен дискомфорт 

При прилагане 
на ОУПО 

Устройствени 
параметри  

Да се ограничи нарастването на дела на 
урбанизираните територии от общата площ на 
общинската територия като част от тях се 
насочат към далекоперспективно развитие  

Намаляване на 
антропогенизацията и 
загубата на земеделски 

земи  

В окончателния 
проект на 
ОУПО 

Във фазата на подробното устройствено 
планиране непрекъснатите смесени 
многофункционални зони по протежение на 
път I-8 да се разчленят на по-малки модули 
като се използват местата, където още не е 
извършена промяна на предназначението на 
земеделските земи посредством заложено в 
ПУП озеленяване. Същото важи и за зоните по 
протежение на път III-638 в участъка между 
гр. Божурище и с. Гурмазово. 

Осигуряване на 
„зелени“ ландшафтни 

коридори 

При прилагане 
на ОУПО 

При условие, че в новопроектираните 
„Предимно производствени“ устройствени 
зони на следващи нива на проектиране се 
предвижда изграждане на предприятие или 
съоръжение с висок или нисък рисков 
потенциал да се направи оценка на 
въздействието по реда на гл.7 от ЗООС  

Спазване на 
законодателството по 

околна среда 
При прилагане 
на ОУПО 

 От предложените по-горе 21 мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
отстраняване на неблагоприятни последици от реализацията на плана, 4 са насочени към 
съдържанието на окончателния проект на ОУП, а останалите – към периода на прилагането 
му. 
 Според писмо № ОБ-6384 (1)/30.10.2018 г на Басейнова дирекция „Дунавски район“, в „План 
за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г“ и в „План за управление на 
риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г“ са планирани 
следните видове мерки:  

 Мерки за запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните 
води на територията на община Божурище с компетентен орган за прилагането им 
Община Божурище 
Код на 
мярката 

Наименование на мярката Действия за изпълнение на мярката Код на 
действие 

UW_2 Осигуряване на събиране, отвеждане и 
пречистване на отпадъчни води на 
населените места. 

Изграждане, реконструкция или 
модернизация на канализационна мрежа за 
агломерации с над 2 000 е.ж. 

UW24 

UW_2 Осигуряване на събиране, отвеждане и 
пречистване на отпадъчни води на 
населените места. 

Изпълнение на проекти за изграждане, 
реконструкция или модернизация на 
канализационна система вкл. ГПСОВ, 
определени за конкретните агломерации с 
над 2000 е ж., съгласно приложение № 2 към 
Националния каталог от мерки 

UW_2_5 
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DP 6 Изпълнение на програма за собствен 
мониторинг на повърхностни, подземни 
води и отпадъчни води в района на депа 
за отпадъци 

Изпълнение на програма за собствен 
мониторинг на повърхностни, подземни води 
и отпадъчни води в района на депа за 
неопасни отпадъци. 

DP_6_2 

DP 6 Изпълнение на програма за собствен 
мониторинг на повърхностни, подземни 
води и отпадъчни води в района на депа 
за отпадъци 

Изпълнение на собствен мониторинг на 
повърхностните, подземните и отпадъчните 
води в района на общинските депа за битови 
отпадъци и осигуряване на информация за 
натиска върху водите. 

DP_6_3 

DP14 Намаляване на дифузното замърсяване 
от отпадъци от населени места 

Изпълнение на проекти за закриване на 
общинските депа за битови отпадъци, които 
не отговарят на нормативните изисквания, 
съгласно приложение 3 към Националния 
каталог от мерки. 

DP141 

 
 Мерки за запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните 

води в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) с компетентен орган за 
прилагането им Община Божурище 

 
Код на 
мярката 

Наименование на мярката Действия за изпълнение на мярката Код на 
действие 

UW_2 Осигуряване на събиране, отвеждане и 
пречистване на отпадъчни води на 
населените места 

Изпълнение на проекти за изграждане, 
доизграждане, реконструкция или 
модернизация на канализационна система 
за агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 
доизграждане на канализация когато има 
изградена пречиствателна станция за 
отпадни води (ПСОВ) или осигуряване на 
подходящо пречистване (чрез изграждане 
на ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), 
когато има изградена канализация 

UW_2_2 

UW_2 Осигуряване на събиране, отвеждане и 
пречистване на отпадъчни води на 
населените места 

Забрана за включване на нови потребители, 
заустващи отпадъчни води, към 
канализационните системи на населените 
места, селищните и курортните 
образувания в случаите, когато не може да 
се осигури отвеждането и/или 
пречистването им 

UW_2_3 

UW_2 Осигуряване на събиране, отвеждане и 
пречистване на отпадъчни води на 
населените места 

Осигуряване на отвеждане и подходящо 
пречистване на отпадъчни води от 
населени места с под 2000 е.ж., вкл. 
изграждане на подходяща канализационна 
система; ПСОВ, включване към по-голяма 
ПСОВ). Изграждане на влажна зона за 
пречистване на отпадъчните води от 
агломерации с по- малко от 2 000 е.ж. 

UW_2_6 

DP_2 Намаляване на дифузното замърсяване 
от промишлени дейности 

Закриване и рекултивиране на стари и вече 
неизползваеми промишлени зони или 
отделни предприятия 

DP_2_9 

DP14 Намаляване на дифузното замърсяване 
от отпадъци от населени места 

Депониране на битови отпадъци в 
съответствие с изискванията за третиране 
на отпадъци 

DP_14_2 

DP_14 Намаляване на дифузното замърсяване 
от отпадъци от населени места 

Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците (РСУО) 

DP_14_3 
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DP14 Намаляване на дифузното замърсяване 
от отпадъци от населени места 

Преустановяване на експлоатацията на 
нерегламентирани сметища, които са 
причина за влошаване на състоянието на 
водите 

DP144 

DP_14 Намаляване на дифузното замърсяване 
от отпадъци от населени места 

Рекултивация на терени, замърсени от 
битови отпадъци 

DP_14_5 

DP_14 Намаляване на дифузното замърсяване 
от отпадъци от населени места 

Закриване и рекултивация на депо за 
неопасни отпадъци 

DP146 

HY_1 Възстановяване и защита на речните 
брегове и речното корито от ерозия 

Защита на речните брегове от ерозия и 
свързаните с тях свлачищни процеси 

HY11 

HY_1 Възстановяване и защита на речните 
брегове и речното корито от ерозия 

Затревителни и залесителни мероприятия HY_1_2 

HY_1 Възстановяване и защита на речните 
брегове и речното корито от ерозия 

Залесяване на бреговете и заливаемите 
тераси с подходящи дървесни видове 

HY17 

HY_7 Подобряване на 
хидроморфологичното състояние на 
реките 
 

Премахване на корекции на реки HY_7_3 

HY_11 Осигуряване на непрекъснатостта на 
водните течения и движението на 
рибите 

Реконструкция на изградени рибни 
проходи в съответствие с изискванията на 
Наредбата за изискванията към рибните 
проходи, а до издаването и ръководството 
на Организацията по прехрана и земеделие 
(ФАО) 

HY_11_10 

DW_ 5 Проучване и изграждане на 
необходимата инфраструктура за 
подобряване на питейното 
водоснабдяване 

Извършване на проучвания и изграждане 
на нови водовземни съоръжения за 
осигуряване на алтернативно и/или 
допълнително водоснабдяване на райони с 
трайно установени отклонения във водата 
от водното тяло, предназначено за питейно 
водоснабдяване. 

DW_5_ 1 

DW_5 Проучване и изграждане на 
необходимата инфраструктура за 
подобряване на питейното 
водоснабдяване 

Проучване и изграждане на нови 
съоръжения за водовземане, осигуряващи 
алтернативно и/или допълнително питейно 
водоснабдяване в райони, в които е 
констатиран недостиг на вода 

DW_5_2 

DW_5 Проучване и изграждане на 
необходимата инфраструктура за 
подобряване на питейното 
водоснабдяване 

Изграждане на съоръжения за пречистване 
на питейните води 

DW_5_ 3 

СА_2 Подобряване на мониторинга на 
количественото състояние на 
подземните води 

Оборудване на водовземни съоръжения със 
запаметяващи устройства за измерване на 
водните нива в зони със значим натиск от 
водовземане 

CA_2_1 

СА_2 Подобряване на мониторинга на 
количественото състояние на 
подземните води 

Оборудване на съоръженията за 
водовземане от подземни води със 
стационарно монтирани във водовземното 
съоръжение устройства за измерване на 

CA_2_4 

GD_2 Подобряване на собствения 
мониторинг и оценката на риска за 
химичното състояние на подземните 
водни тела при инжектиране/ 
реинжектиране в подземни води 

Оборудване на съоръженията за 
инжектиране/ реинжектиране в подземни 
води със стационарно монтирани в 
съоръжението нивомерни устройства и 
водомерни устройства 

GD_2_1 

PS_2 Подобряване на контрола за 
химичното състояние на 
повърхностните води 

Контрол на количеството и качеството на 
производствените отпадъчни води, 
зауствани в канализационните системи на 
населените места 

PS_2_1 

EW_1 Намаляване на водовземането чрез 
въвеждане на водоспестяващи 
технологии 

Популяризиране на методите за пестеливо 
използване на водата 

EW_1_6 
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EW_2 Намаляване на водовземането чрез 
намаляване загубите на вода в 
общественото водоснабдяване 

Изграждане на нови водопроводи и 
елементи от водоснабдителната система за 
питейно-битово водоснабдяване 

EW_2_1 

EW_2 Намаляване на водовземането чрез 
намаляване загубите на вода в 
общественото водоснабдяване 

Реконструкция на водопреносната система 
за обществено питейно-битово 
водоснабдяване 

EW_2_ 2 

 
Код на 
мярката 

Наименование на мярката Действия за изпълнение на мярката Код на 
действие 

EW_2 Намаляване на водовземането чрез 
намаляване загубите на вода в 
общественото водоснабдяване 

Райониране на селищните водопроводни 
мрежи с цел намаляване на загубите на 
вода при отстраняване на аварии 

EW_2_ 3 

EW_2 Намаляване на водовземането чрез 
намаляване загубите на вода в 
общественото водоснабдяване 

Зониране на селищните водопроводни 
мрежи за намаляване загубите на вода и 
броя на авариите, резултат от поддържане 
на налягания по-големи от необходимите 

EW_2_4 

EW_2 Намаляване на водовземането чрез 
намаляване загубите на вода в 
общественото водоснабдяване 

Автоматизиране на връзките "помпена 
станция-резервоар" за рязко намаляване на 
преминаващите водни количества 

EW_2_5 

EW_2 Намаляване на водовземането чрез 
намаляване загубите на вода в 
общественото водоснабдяване 

Реконструкция на водопреносната мрежа, 
вкл. облицоване на напоителни канали за 
обществено напояване 

EW_2_6 

EW_3 Осигуряване на измерване на 
количеството ползвани повърхностни 
и подземни води 

Монтиране/изграждане на устройства за 
измерване на ползваните водни количества 

EW_3_1 

NI_2 Подобряване на информираността на 
заинтересованите страни в селското 
стопанство относно изискванията за 
постигане на добро състояние на 
водите 

Срещи, семинари и обучения на еколози от 
общините и неправителствени организации 
(НПО) 

NI_2_5 

OS_1 Смекчаване на натиска от 
климатичните промени 

Изследване на възможността за изграждане 
на съоръжения за улавяне и използване на 
биогаз в пречиствателни станции за 
отпадъчни води 

OS_1_8 

OS_1 Смекчаване на натиска от 
климатичните промени 

Изграждане/реконструкция/модернизация 
на съоръжения за използване на биогаз в 
пречиствателни станции за отпадъчни води 

OS_1_9 

OS_2 Подобряване на естественото 
задържане на водата 

Изграждане на съоръжения за естествено 
задържане на водата (заливни равнини и 
др.) 

OS_2_1 

OS_2 Подобряване на естественото 
задържане на водата 

Създаване на управляеми полдери и малки 
буферни басейни в заливни тераси на 
реките 

OS_2_2 

 

 Мерки за намаляване на риска от наводнения в Дунавски район за басейново 
управление (ДРБУ) с компетентен орган за прилагането им Община Божурище 

 
Код на мярката 

Наименование на мярката Описание на мярката (по каталога) Място на прилагане 
PREP31- 
REAC78 

Разработване и 
актуализиране на плановете 
за защита при бедствия (в 
част наводнения) 

Участие на компетентните органи за управление 
на риска от наводнения от самото начало при 
разработването на планове за действия при 
природни бедствия, аварии. 

Район на 
басейново 
управлени
е (РБУ) 
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PRE59- 
PRO44- 
REAC132 

Разработване и изпълнение 
на областни и общински 
програми за намаляване 
риска от бедствия вкл. от 
наводнения 

Областните и общинските програми включват 
планиране на мероприятия за защита на 
критични участъци при опасност от преливане на 
диги и оградни съоръжения или локална защита 
на съоръжения от особена важност при критични 
ситуации. 

РБУ 

PRE5- 
PRO2- 
REAC6 

Създаване на управляеми 
полдери и малки буферни 
басейни в заливни тераси на 
реките 

Намаляване на скоростта, задържане на наносите 
и водните количества при преминаване на висока 
вълна в пасищата и алувиалните гори край 
реките; създаване на обеми за контролирано 
разтоварване на водните количества чрез 
съществуващите на терена релефни форми 

РБУ 

PRE31- 
PREP2-
RR7- 
REAC39 

Ефективно управление на 
водните нива на язовири и 
ретензионни 
водохранилища. 
Недопускане на преливане 
през короната на дигите при 
поройни валежи в 
сравнително малки 
водосборни области 

Преоценка на хидроложка и хидравлична 
осигуреност на язовирните стени, особено на 
тази от насипен тип, от гледище на новите 
нормативни изисквания за сигурност на стените 
и асоциираните с тях водопроводящи 
съоръжения. Актуализиране на аварийните 
планове; запознаване на населението под такива 
съоръжения със съществуващите рискове. 

РБУ 

PRE48- 
PRO32- 
REAC119 

Премахване на опасни, 
пречещи и/или неефективни 
язовири 

Премахване на някои малки язовири, които не 
изпълняват своето първоначално предназначение 
и представляват потенциална опасност за 
разположените под тях обекти и населени места 

РБУ 

PRE69- 
PRO54- 
REAC141 

Осигуряване на скатовете за 
задържане 

Мероприятия за увеличаване на грапавината чрез 
залесяване, изhраждане на тераси и заграждения 
от билогичен и изкуствен материал. 

РБУ 

PRE27- 
REAC28 

Почистване и стопанисване 
на речните легла в 
границите на урбанизирана 
територия 

Осъществяване на дейности по ликвидиране на 
натрупвания, създаващи препятствия за свободно 
преминаване на водите, чрез почистване на 
участъци от речните корита от дървета и храсти, 
падащи дървета, дънери, битови и строителни 
отпадъци и др. 

РБУ 

PRE24- 
REAC25 

Премахване на незаконни 
постройки, подприщващи 
съоръжения, огради, 
складирани материали и 
други намиращи се в 
границите на речните легла 

Отстраняване на всички подприщващи строежи и 
съоръжения, намиращи се в речните корита и 
нарушаващи тяхната проводимост; създаване на 
обстановка на нетърпимост към незаконно 
изградените такива обекти 

РБУ 

PREP39- 
REAC86 

Провеждане на обучителна и 
информационна кампания 
по проблемите свързани с 
наводненията 

Специално организирани събития за получаване 
на знания, информация и развитие на умения в 
случай на наводнение 

РБУ 

PRE46- 
PRO30- 
REAC117 

Реконструкция и ремонт на 
язовири 

Реконструкция на самата язовирна стена, като 
повишаване височината на нейната корона, 
увеличаване проводимостта на съоръженията за 
отвеждане на високите води 

РБУ 

PREP11- 
REAC58 

Информиране и осигуряване 
на широк достъп до 
информация на населението 
чрез използването на 
съвременни способи и 
технологии 

Достъп до информация на всички заинтересовани 
страни 

РБУ 

PRE81- 
PRO68 

Използване на съвременни 
системи за управление на 
атмосферните води за 
намаляване на риска от 
наводнения /особено в 
населени места/ 

Мярката цели безпроблемно отвеждане и 
оттичане на падналите в градската среда валежи 
и очакван облекчителен ефект върху 
канализационната мрежа в населените места 

РБУ 
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PRE83- 
PRO69 

Оценка на влиянието на 
хидротехническите 
съоръжения върху риска от 
наводнения на етап проект 
на изграждане на 
съоръжението 

Мярката цели недопускане на повишаване на 
риска от наводнения при изграждане на нови 
съоръжения 

РБУ 

 

При осъществяване на предвидените дейности е необходимо се вземат предвид приложимите 
мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. към ПУРБ 2016 - 2021г. в 
Дунавски район (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11) и мерките съгласно Становище 
по Екологична оценка № 1-1/2016г. на ПУРН 2016 - 2021г. в Дунавски район (Приложение № 
16 и Приложение № 17). 

  Мерки съгласно Становище по Екологична оценка на ПУРБ 2016 - 2021 г. 
• Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не 

противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за 
обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените 
територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и 
плановете за управлението им; 

• Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на ПУРБ, 
попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях, както и под 
разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и 
целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след 
решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване, при съобразяване с 
препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, 
постановени в решението/становището; 

• Прилагане на екологосъобразни практики, свързани с изграждането на изкуствени или 
където позволяват условията адаптиране на естествени влажни зони, като подходящ 
начин за пречистване и допречистване на отпадъчни води; 

• При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от Програмата от 
мерки към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, 
ерозия, свлачища и други деградационни процеси; 

• Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват 
извън размножителния сезон на животинските видове от Приложения № 2 и № 3 на 
ЗБР, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на 
видовете животни, предмет на опазване. В случай на неотложна необходимост от 
извършване на строителни дейности в този период, дейностите, свързани с отнемане 
на растителност и земен пласт, да бъдат изпълнени преди размножителния период; 

• При определяне местоположението на предстоящите за изграждане пречиствателни 
станции за отпадъчни води (ПСОВ) и местата за заустването им да се разглеждат и 
анализират алтернативи, които избягват територии с природни местообитания в 
защитени зони и с характеристики на такива, включени в Приложение I на Директива 
92/43/ЕЕС, както и в близост до тях, извън границите на защитените зони; 

• При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването 
на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от 
строителната техника. 
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  Мерки от Екологичната оценка на ПУРН 2016 - 2021г. 
• При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването 

на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от 
строителната техника; 

• Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат съобразени с 
анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20-годишната вълна. 

 
12. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА, 
ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ 
НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ  
 
Възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и възможно възстановяване 
на потенциалните неблагоприятни преки и косвени въздействия от осъществяване на ОУПО 
върху видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002101 „Мещица”, са 
следните:    
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. 
 
 
 
13. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА 
ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА Методическият подход, приложен при анализа и оценката на компонентите и факторите на 
околната среда е определящ и по отношение избора на мерките, които трябва да бъдат 
приложени по време на прилагането на плана. В следващата таблица са показани мерки за 
наблюдение и контрол по време на прилагане на плана: 
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Таблица 27 Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана 
Мерки Индикатори  Отговорност, Периодика 

Мониторинг на качеството на атмосферния 
въздух 

Брой отклонения от нормите Община, ИАОС, РЗИ, 
постоянно 

Мониторинг на качеството на питейните води 
при консуматора 
 

ФХП по Наредба №9/16.03.2001 
г.- бр. отклонения от нормите 

Ежегоден 

РЗИ и „ВиК” ЕООД 

Определени и учредени санитарно-
охранителни зони (СОЗ) около 
водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване 

Брой учредени СОЗ по реда на 
Наредба № 3/16.10.2000 г за 
условията и реда за проучване, 
проектиране, утвърждаване, и 
експлоатация на санитарно-
охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията 
за питейно-битово 

водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални 
води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и 

хигиенни нужди 

БДДР,  
ВиК дружество, Община 

Проектиране и изграждане на 
канализационни мрежи на населените места 
 

Дължина на реконструирана и 
нова канализационна мрежа – km. 

Ежегодно, 
Община, „ВиК” ЕООД 

Рекултивация на нарушени терени  Площ/год.  Периодично, 
Община 

Реализиране на предвижданията на ОУПО за 
изграждане и развитие на зелената система 

m2 залесена площ годишно Периодично,  
Община  

Контрол за нерегламентирано депониране на 
отпадъци  

m2 заети с нерегламентирано 
депонирани отпадъци площ 

Периодично 
Община, РИОСВ 

Контрол при издаване на разрешителни за 
строеж по реда на ЗУТ за нови 
предприятия/съоръжения, класифицирани с 
висок или нисък рисков потенциал или за 
предприятия/съоръжения, при които е 
възможен ефект на доминото, с цел 
гарантиране на безопасни разстояния от тези 
предприятия/съоръжения до жилищни 
райони, обекти с обществено 
предназначение, зони за отдих и рекреация, 
съседни предприятия и обекти, райони и 
строежи, които могат да бъдат източник на 
или да увеличат риска или последствията от 
голяма авария и да предизвикат ефект на 
доминото, големи транспортни пътища и 
територии с особено природозащитно 
значение или значение за околната среда, 
защитени по силата на нормативен или 
административен акт   

Брой издадени разрешителни за 
строеж 

Периодично 
Община, съответните 
компетентни органи в 
зависимост от типа/вида 

на обекта 

Опазване на културно-историческото 
наследство  

Брой засегнати и нарушени 
културни ценности спрямо общия 
брой културни ценности на 
територията на общината  

Община 
Регионален исторически 

музей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализът и оценката на предвижданията на предварителния проект на Общият устройствен 
план на община Божурище дава основание за формулиране на следните основни 

констатации: 
 планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за ограничаване на 

установените неблагоприятни последствия от урбанизацията на територията и към постигане 
на баланс между природна и урбанизирана среда; 

 за  опазване на атмосферния въздух планът създава необходимите устройствени 
условия за значително като процент озеленяване в новопроектираните устройствени зони; 

 за опазване на водите се предвижда реализация на действия, насочени към 
реконструкция, модернизация и доизграждане на външната и вътрешна водоснабдителна 
системи и обектите на  канализационна мрежа в общината; 

 за опазване на земите е предложено запазване на фактическото ползване на земите от 
I-ва до III- та бонитетна категория, земите с трайни насаждения, земите, заети от ливади, 
пасища  и мери, земеделските земи, попадащи в границите на ЗЗ по ЗБР; 

 по отношение на ландшафта, относителния дял на генетично устойчивите ландшафти 
не се променя чувствително, което говори за екологосъобразен подход при планирането на 
отделните територии; 

 по отношение развитието на туризма планът предвижда развитие на алтернативни 
форми на туризъм с акцент върху културно-познавателния туризъм, базирано на наличният 
природен и антропогенен потенциал;  

 по отношение на недвижимото културно наследство планът е отразил териториите 
за защита и опазване на НКЦ и определя специфични режими за устройването им; 
въведените устройствени режими за опазването и социализирането им не носят никакви 
рискове за околната среда; 

 по отношение цялостното съхраняване на културните ландшафти планът предлага 
възможности за формиране на маршрути, обвързващи природните дадености и 
туристическия потенциал на общината. 
 
От гледна точка на опазването на околната среда и съставящите я компоненти и фактори, 
настоящият доклад предлага препоръки към обхвата и съдържанието на окончателния проект 
на ОУПО и формулира мерки, които следва да се имат в предвид при прилагането на плана. 
 
Във връзка с някои идентифицирани негативни въздействия при реализацията на ОУП в 
Доклада за оценка на въздействието върху предмета и целите на опазване в защитените 
зони са препоръчани и описани смекчаващи мерки за предотвратяване на 
неблагоприятното им въздействие върху защитените зони от Натура 2000. 
 
В заключение, авторският колектив, разработил Доклада за Екологична Оценка предлага на 
Експертния Екологичен Съвет към РИОСВ-София да приеме следното решение: 
 

СЪГЛАСУВА  
 
предварителния проект на Общ Устройствен План /ОУП/ на община Божурище и 
разрешава преминаване към разработването на Окончателния проект, като при съставянето 
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му се вземат в предвид и се отразят направените в Екологичната оценка и Оценката за 
степента на въздействие анализи за състоянието на околната среда, синтеза на 
съществуващите и очаквани екологични проблеми и мерките, предложени за преодоляването 
им. 
                                                          

***   ***   *** 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 
 

І. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 
ІІ. КАРТИ, СХЕМИ 
1) Опорен план на общината в М 1 : 25 000; 
2) Синтезен план на ОУПО в м. 1: 25 000; 
3) Схема на комуникационно-транспортната мрежа в м. 1:50 000; 
4) Схема на инж. инфраструктура – ел-снабдяване и телекомуникации в м. 1:50 000; 
5) Схема на водоснабдяването и канализацията в м. 1: 50 000; 
6) Схема на зелената система. Отдих. Спорт. Туризъм в м. 1:50 000; 
7) Схема на защитените територии и зони в м. 1: 50 000; 

 
       ІІІ. ПИСМА И КОНСУЛТАЦИИ 

1) РИОСВ- София, изх.№08-00-6968/23.07.13г. 
2) РИОСВ- София, изх.№08-00-6968/03.06.14г. 
3) РИОСВ-София, изх. №1799/22.03.2018г. 
4) РИОСВ-София, изх. №1688/21.03.2018г. 
5) БДДР-Плевен, изх. №1997/26.02.2018г. 
6) РДГ-София, изх. №РДГ14-3086/23.03.18г 
7) РИОСВ-София, изх. №4855/03.08.2018г 
8) РИОСВ-Перник, изх. №08-00-192(1)/30.07.18г 
9) РЗИ-Софийска област, изх. №25-00-215/22.10.2018г 
10) РИОСВ-София, изх.№5086-4416/19.07.18г.  
11) БДДР-Плевен, изх.№ОБ-6384(1)/30.10.18г. 
12) РИОСВ-София, изх.№ 5086-1380/05.03.19г. 
 
ІV. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, ДЕКЛАРАЦИИ, ДИПЛОМИ 
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
І. Законови и нормативни актове 

1. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/25.09.2002г. изм. и доп.) 
2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/28.05.1996г.); 
3. Закон за опазване на водите (ДВ, бр.67/27.07.1999 г, изм. и доп.); 
4. Закон за биологичното разнообразие, ДВ бр77/2002г, изм. и доп. Бр. 77/09.10.2012г; 
5. Закон за защитените територии, ДВ бр.133/1988г, изм. и доп. ДВ бр.38/18.05.2012г; 
6. Закон за горите, ДВ бр. 19/2011г, изм. и доп. ДВ бр.82/26.10.2012г 
7. Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012г.); 
8. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10 от 4.02.2000г., в 

сила от 5.02.2002 г.); 
9. Закона за паметниците на културата и музеите (ДВ, бр. 29/69 г., изм. и доп.); 
10. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Д.В. бр. 124/1997 г., МЗ); 
11. Закон за защита от шума в околната среда ( ДВ, бр.74/13.09.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 30 

от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) 
12. Закон за здравето (ДВ бр. 70/04). 
13. Закон за устройство на територията, ДВ бр. 1/2001, изм. и доп. ДВ бр.82/26.10.2012г; 
14. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57 от 

2.07.2004г. изм. и доп.) 
15. Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води; 
16. Наредба №  9/19.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 
17. Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите 
18. Наредба № 3/16.10.2000 г за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване, и експлоатация 

на  санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 

19. Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 
20. Наредба № 12/03.07.2001 г за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни 

райони 
21. БДС EN 1998-1/NA. Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: 

Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради 
22. Норми за проектиране на плоско фундиране 
23. Геозащита Плевен, Списък на свлачищата 
24. ИАОС, Състояние на качеството на подземните води през 2013, 2014 и 2015 г. 
25. Програмата за мониторинг на нитратите в подземните води, утвърдена със Заповед  

№ РД-635/13.08.2013 г на министъра на околната среда и водите 
26. Директива 92/32/ЕЕС и Директива 97/67/ЕЕС за принципите за оценка на рисковете за хората и 

околната среда на опасни вещества;  
27. Наредба №2 от2014г. за класификация на отпадъците; 
28. Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС 

№ 230 от 2005г. ДВ, бр.90/2005г, в сила от 1.01.2006 г.); 
29. Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични 

вещества, препарати и продукти (ДВ, бр.5/03.01.2003г.); 
30. ПМС №12 за режима за въвеждане на опасни вещества (ДВ, бр.10/99г.); 
31. Наредба №7 от 3.03.1999 година за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, 

бр.45/1999г.). 
32. Наредба №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната 
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти на шума върху здравето 
на населението.” (ДВ, бр.58 / 2006г.) 

33. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони (ДВ, бр.3 от 2004 г.) 

34. Наредба № 1 /14.05.2007 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани 
в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр.64/2005 г.) 

35. Наредба № 11 /27.06.2005 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди 
в атмосферния въздух (ДВ, бр. 42/2007 г.) 

36. Наредба № 12 /15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.). 

37. Наредба № 6 от 09.11.2000 г за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни 
вещества в отпадъчните води,  зауствани във водни обекти 

38. Заповед № РД – 272 от 03.05.2001 г.  за категоризация на повърхностните води във водните обекти или 
в части от тях. 
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39. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване. 

40. Наредба № 7 от 08.08.1086 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите 
повърхностни води. 

 
ІІ. Научни и специализирани разработки  

1) Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, МОСВ и др., 2002 
2) Климатичен справочник на Република България 
3) Хидроложки атлас на Р България, София, 1964 
4) Хидроложки справочник на реките в България 
5) Тримесечни бюлетини на ИАОС за състояние на околната среда в България 
6) Утвърдени локални експлоатационни ресурси и проектен дебит на водовземни съоръжения за подземни 

води към 15.05.2006 г. МОСВ. 
7) Гълъбов и др., 1999. Определяне ресурсите на подземните води (Методическо р-во), 1999. 
8) Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и 

тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ’2003; 
9) Почвено-географско райониране на България” (П. Петров, 1997); 
10) „Легендата на почвите” на FAO (1988, 1999); 
11) Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване, Дядовски и колектив; 
12) Генерални схеми за управление на водите по речни басейни, БАН, 2000 
13) План за управление на водите по речни басейни, 2007 
14) План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г. 
15) Регистър на издадените разрешителни в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район 
16) Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република 
България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г (МРРБ)  

17) Регистър на лечебните заведения за първична и специализирана медицинска и дентална помощ. РЗИ 
2016г.  
18) Здравна статистика „Заболеваемост и първична инвалидност на населението”, РЗИ, 2015г, 2016г. 
19) Справочник здравеопазване НСИ, 2015, 2016, 2017. 
20) Население и демографски процеси, НСИ, 2007, 2008, 2009. 
21) Химия и опазване на околната среда, Г. Василев, 2001г. 
22) Монография „Растителността на България, карта в М1:600 000 с обяснителен текст, проф. И. Бондев, 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1991 г.”; 
23) Комплексна експертна оценка на ландшафта, БАН, 1985г. 
24) Сдружение за екологично обучение и управление. “Оценка на риска”, София, юни 1994 г., материали 

на Агенцията за опазване на околната среда – САЩ. Раздели “Принципи при оценка на здравния риск”, 
“Характеристика на риска”; 

25) Подземни води в НРБ, 1980, Антонов и др.. 
26) Национален план за опазване на биологичното разнообразие, 2005-2010г. 
27) Национална здравна стратегия 2014-2020г. Министерство на здравеопазването, София – 2013г 

Национална здравна стратегия 2014-2020г. Министерство на здравеопазването, София – 2013г 
28) Ръководство за стратегическа екологична оценка – указания и методики на Европейската комисия 

/Интернет страницата на Комисията/; 
29) Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България, проф. П. Петров.  София,1989 г.;  
30) Карта на Почвени типове в България - източник АГРОНЕТ, 2006 г.; 
31) Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типовете природни 

местообитания и видове по Натура 2000 в България, Хенк Зингстра-р-л на проект и колектив, 2009 г.; 
32) Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, WWF-Световен 

фонд за дивата природа, Зелени Балкани-Федерация на природозащитни сдружения, Министерство на околната 
среда и водите, София, 2009 г.; 

33) Бондев, И., 1997. Ботанико - географски райони. - В: География на България, БАН, София 
34) Велчев, В., Бондев, И. 1984. Застрашени и редки растителни съобщества в България. – В: Велчев, В. 

(ред.) Съвременни теоретични и приложни аспекти на растителната екология, София 
35) Регионален доклад за състоянието на околната среда-2017г, РИОСВ-София 
36) Загорчев Ив.. и др., 1991. Геоложка карта на България. Картен лист Власотинце и Брезник, М 1 : 
100 000 
37) Янев Сл.. и др., 1992. Геоложка карта на България. Картен лист София,  

М 1 : 100 000 
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Консултации с компетентни органи и заинтересовани лица 
 

Консултирани органи и 
лица 

Същност Прието Отразяване в ЕО, мотиви 
 

Консултации, проведени по реда на чл.19 от Наредбата за ЕО 
 

РИОСВ- София,   
Изх.№08-00-6968/23.07.13г. 

Съдържа насоки по отношение 
процедурата по ЕО и ОС  

Да  Посочените изисквания са 
изпълнени.  

РИОСВ- София,   
Изх.№08-00-6968/03.06.14г. 

Становище по Задание за 
проектиране 

Да  Становището е прието и 
съобразено в хода на 
процедурата 

РИОСВ-София,  
Изх. №1799/22.03.2018г. 

Предоставяне на информация за 
разработване на ЕО и ДОС 

Да  Получената информация се 
прилага, анализира и оценява 
в съответните раздели на ЕО 
и ОУП 

РИОСВ-София,  
Изх. №1688/21.03.2018г. 

Предоставяне на изходна 
информация 

Да  РИОСВ не може да 
предостави протоколи от 
измервания на КАВ на 
контролираните предприятия 
в общината без писмено 
съгласие от 
оператора/акредитираната 
лаборатория, извършила 
измерването 

БДДР-Плевен,  
Изх. №1997/26.02.2018г. 

Предоставяне на изходна 
информация за СОЗ 

Да  Информацията е ползвана при 
разработването на ЕО и ОУП 

РДГ-София,  
Изх. №РДГ14-3086/23.03.18г 

Предоставяне на информация 
относно предвидени 

противопожарни мероприятия 
Да Получената информация се 

анализира в съответният 
раздел на ЕО и ОУП 

РИОСВ-София,  
Изх. №4855/03.08.2018г 

Предоставяне на информация за 
процедирани ИП на 

територията на ЗЗ „Мещица”  

Да  Получената информация е 
анализирана и оценена в 
съответните раздели на ДОСВ 

РИОСВ-Перник,  
Изх. №08-00-
192(1)/30.07.18г 

Предоставяне на информация за 
процедирани ИП на 

територията на ЗЗ „Мещица”  

Да Получената информация е 
анализирана и оценена в 
съответните раздели на ДОСВ 

Становища, постъпили като резултат от консултациите по чл.19а от Наредбата за ЕО 
 

РЗИ-Софийска област,  
Изх. №25-00-215/22.10.2018г 

Становище относно Задание за 
обхват и съдържание на ЕО 

Да Заданието отговаря на 
изискванията на чл. 125, ал.1 
и 2 от ЗУТ 

РИОСВ-София 
Изх.№5086-4416/19.07.18г.  

Становище относно Задание за 
обхват и съдържание на ЕО 

Да РИОСВ съгласува заданието 
за ЕО, дадени са указания за 
изготвяне на ДОСВ 

БДДР-Плевен, 
Изх.№ОБ-6384(1)/30.10.18г. 

Становище относно Задание за 
обхват и съдържание на ЕО 

Да  

РИОСВ-София,  
Изх.№ 5086-1380/05.03.19г. 

Становище относно ДОСВ на 
ОУП на община Божурище 

Да РИОСВ дава положителна 
оценка на качеството на 
ДОСВ и дава указания за 
последващи действия 

    

 


