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I. ВЪВЕДЕНИЕ ОУПО

Общият устройствен план на община Божурище е разработен в изпълнение на
Договор № ДЗ-781/20.02.2018 г., с предмет: „Изработване на проект за общ
устройствен план на Община Божурище“, сключен между ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ
БОЖУРИЩЕ“ и Община Божурище.
За територията на общината са влезли в сила и предстоят да бъдат актуализирани
система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното
развитие по смисъла на Закона за регионално развитие. Реализациите на предвижданията
на тези стратегически документи, в т. ч. и тяхното евентуално финансиране по оперативни
програми, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. За
осигуряване на такава основа, Законът за устройство на територията регламентира
възможността за изработване на общ устройствен план на община /ОУПО/, който обхваща
населените места в общината и техните землища. Предназначението на този планов
документ е дефинирано по-подробно в чл. 106 от ЗУТ.
Ръководството на община Божурище оценява потребността от изработване на
ОУПО като основа на бъдещото управление на общинската територия. Настоящият проект
е разработен в съответствие със стратегическата рамка за регионално развитие на
Югозападна България, София /област/, община Божурище и законовата нормативната
уредба в тази сфера като спазва изискванията, дефинирани в Техническото задание на
Възложителя.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ОСНОВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО
От основно значение за разработването на ОУПО е осигуряването и използването
на максимално актуална информация, отразяваща достатъчно точно текущата ситуация и
тенденции. Дейността по информационното осигуряване има няколко основни аспекта:
▪ Анализиране на различните заинтересовани страни към изготвянето на ОУП на
община Божурище и техните нужди;
▪ Намиране и организиране на необходимите изходни данни за анализа с цел
създаване на система от териториални социално-икономически индикатори. Тъй като
информационната обезпеченост на анализа е от критично значение за успешното
изпълнение на проекта, е необходимо да бъдат внимателно проучени и оценени изходните
данни и да бъдат идентифицирани информационните дефицити и недостатъците в
качеството на данните. За целта е създаден работен механизъм за анализ на
информационната обезпеченост. С помощта на този инструмент се създаде основата за
събиране, оценка и обработка на източници на данни и информация и индикатори при
осъществяването на дейностите по проекта;
▪ Фактическото събиране, обработка и интеграция на необходимите данни в
централизирана географска база. То служи както като платформа за събиране и анализ на
данни и генериране на информация, така и за осигуряване на широк достъп до
информационните ресурси, разработения ОУП на община Божурище и неговото
управление.
Създаването на адекватна информационна платформа за събиране, интегриране,
обработка и анализ на информацията е с основно значение за ефективното планиране и
управление на територията. Именно информационната база се явява свързващото и
същевременно „нормализиращо” звено между очакванията, свързани с плана на
различните категории заинтересовани страни и наличния потенциал, и реалните
сравнителни предимства на територията. Казано с други думи, информационната
осигуреност е елементът, който трябва да осигури задълбочен и реалистичен поглед върху
територията и пространственото поведение на свързаните с нея природни и социални
системи.
Основните информационни източници и данни ползвани при разработване на ОУПО от:
▪ Министерство на регионалното развитие и благоустройство;
▪ Министерство на енергетиката;
▪ Министерство на отбраната;
▪ Министерство на околната среда и водите;
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▪ Министерство на икономиката;
▪ Изпълнителна агенция по горите;
▪ Централните и териториални администрации;
▪ Изпълнителна агенция „електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“;
▪ Агенция „Пътна инфраструктура“;
▪ Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София;
▪ Национален военноисторически музей;
▪ Националния институт за недвижимо културно наследство;
▪ Националния археологически институт с музей към БАН;
▪ Регионален исторически музей – София;
▪ Националния статистически институт /НСИ/;
▪ Областно пътно управление;
▪ БДЗБР – Плевен;
▪ РИОСВ – София;
▪ РЗИ – София;
▪ Напоителни системи ЕАД;
▪ Областна дирекция „Земеделие” София;
▪ Водоснабдяване и Канализация – Божурище ЕООД;
▪ ЧЕЗ Разпределение България;
▪ Енергиен системен оператор;
▪ ЧЕЗ Разпределение България;
▪ Овергаз Мрежи;
▪ БТК ЕАД;
▪ Теленор ЕАД;
▪ A1 ЕАД;
▪ ОД на МВР – София;
▪ Други.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГИС БАЗА ДАННИ
В тази връзка, за този етап от изработването на плана е разработена
специализирана ГИС база данни. Тя е пряко насочена към събиране, обработка,
интеграция, анализ и визуализация на данни и информация, свързани с територията на
община Божурище. Географските Информационни Системи /ГИС/ отдавна са се
наложили като основен инструмент за подпомагане вземането на решения при
планирането и управлението на териториалните системи. ГИС технологията
подпомага организирането на данните, свързани с територията и улеснява разбирането и
пространственото асоцииране на съществуващите проблеми, като същевременно
осигурява мощни инструменти за анализ и синтез на необходимата информация за тяхното
разрешаване. Тази пространствено-реферирана информация представлява ресурс от
критично значение при процеса на подпомагане вземането на решения при управлението
на регионалното развитие и устройството на територията.
В този смисъл ГИС и другите, свързани с тях геоинформационни технологии
позволяват постигането на по-голяма обективност на информацията за реалния свят и
значително подобряват информационното осигуряване на вземаните решения, засягащи
управлението на територията като интегриран комплекс от отделни разнородни аспекти.
ГИС технологията осигурява единна интеграционна среда за различните по характер и
генезис данни и информация за територията, като по този начин позволява системно
разглеждане, анализиране и решаване на проблемите, в това число интегриране на
проблемите на околната среда в регионалното развитие и устройството на територията.
Концепцията, върху която ще се основава ГИС базата данни за нуждите на
ОУПО Божурище, се базира върху следните основни моменти:
▪ Целева ГИС база данни за територията на община Божурище, която да съдържа
необходимите пространствени и атрибутивни данни за анализа на територията;
▪ Специализирани аналитични протоколи, които генерират цифрови информационни
слоеве, представящи определени фактори и условия и оказващи влияние върху развитието
и потенциала на територията.
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ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО
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II. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО
Подходът и методологията, които са използвани при разработването на ОУПО, се
основават на нормативните изисквания, които определят императивните атрибути на
ОУПО като устройствен планов документ, неговата структура, обхват, цели и съдържание.
Един от подходите, който е използван е холистичният, при който на преден план се
поставят целостта и интегрираността при изпълнението на дейностите. Подходът е
възприет като инструмент за решаване на отделните задачи в тяхната цялост и взаимна
обвързаност – времева, пространствено-функционална, системна и методична. Това
позволява на всички участници в разработването на ОУПО и различните аспекти на
процеса, да функционират балансирано за постигане на оптимален ефект.
При оценъчните и прогнозните изследвания се използват два основни подхода –
емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат закономерности на основата
на анализирана емпирична информация с помощта на статистически и математически
модели. При експертния подход се разчита на опита на експертите, като се допуска, че те
имат нужния капацитет да разкриват закономерности и да правят синтезирани достоверни
оценки, без да е необходимо да се разработват сложни математико-статистически модели.
Методи, които са използвани при проучванията и разработването на ОУПО в
обобщен вид са предимно аналитично-синтезни /анализ и синтез/, различни статистически
методи, системен, теренни, графични и описателни методи и др. Особено актуален на фона
на протичащите в региона процеси е използваният процесуално-адаптивен подход.
Разработването и изпълнението на плана се разработва като интегриран проект,
обединяващ всички дейности, необходими за постигането на очакваните резултати.
Проектът се управлява в строго съответствие със съвременната теория и добра практика
за управление на проекти с адаптирано обхващане на всички проектни процеси. В
съответствие с характера на работа по разработване на ОУПО, проектът е разделен на
логически и хронологично свързани етапи, които се изпълняват последователно, като
където е допустимо и необходимо, се прилага припокриване на етапи с цел постигане на
целите, свързани с времето като ресурс и изискванията /количествени и качествени/ към
резултатите на всяка фаза /етап/.
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Най-общо, методологическата концепция за 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.
Методологичната концепция за изработването на ОУП на община Божурище има
сложен композитен характер и включва в себе си елементи на интегрираното
териториално планиране, на традиционното устройствено планиране и на класическата
концепция на стратегическото планиране и управление на територията.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУПО
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
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III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУПО, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
III. 1. Цели на ОУПО
Главната цел на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Божурище е да бъде
създадена оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както
и да бъде изградено комплексно устройство на общината в единство на
урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и
специфични социално-икономически условия.
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. Съгласно
изискванията на Закона за устройство на територията, ОУП на Община Божурище се
съобразява с принципите и политиките в областта на пространственото развитие на
Европейския съюз и Република България, както и с предвижданията на актуалните
планови документи от по-горна йерархична степен, като представлява по отношение на
тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка.
ОУПО Божурище служи като инструмент за устойчиво развитие на общината, чрез
който местната власт да ръководи, управлява и ефективно прилага мерки, действия,
стратегии, планове, заложени в ОУПO за оптимизиране на пространствената и
функционална структура за развитие, оптимална експлоатация на ресурсите на
територията, както и възникналите възможности за успешно интегриране в националните
и европейски планове и стратегии за интегриране. Постигайки заложените цели, да опазва
и съхранява идентичността на територията, като в същото време да я експлоатира за
популяризиране на Общината като уникално място със своите характерни особености.
При изработване на Общия устройствен план на Община Божурище са взети
предвид регионалните фактори като дадености и цели на развитието, съставляващи важен
компонент в устройственото планиране за общината. Проектът на ОУПО да има адекватна
взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите, заложени в новата областна
стратегия и новия общински план за развитие и ще се реализира чрез изработването и
прилагането на тези и следващи, нови и актуализирани общи и секторни стратегически
планове и програми на общината и региона с краткосрочен и средносрочен характер.
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Същевременно е изяснена и устройствената база за изработване и актуализация на
необходимите подробни устройствени планове за територията.
По този начин ОУПО създава пространствени предпоставки за подобряване на
начина на живот и за реализация на приоритетните инвестиционни инициативи и дейности
за социално-икономическото развитие на общината.
Екипът взе предвид и целите заложени в Заданието за изработване на проект за общ
устройствен план на община Божурище, които препокриват и допълват горепосочените
като същевременно в по-пълна степен изразяват спецификата на настоящия проект.
ОУПО служи за основа за цялостното устройство на територията на общината и да
способства изграждането на благоприятна среда за живот и развитие на бизнеса чрез
привличане на повече инвестиции в общината.
С ОУПО се представят и основните, най-общи насоки за бъдещото развитие на
общината, водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда, с
гарантирани устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на
населението.
При изработването на ОУПО са отчетени и взаимовръзките, взаимозависимостите
и възможностите за развитие в регионален контекст, с оглед осигуряване на балансиран
растеж и създаване на устройствени условия за реализация на проекти с надобщинско
значение и/или на съвместни проекти със съседни общини.
ОУПО също така има за цел да създаде планова основа за дългосрочно,
устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда на урбанизираните
територии и териториите извън тях, обвързани с Общинския план за развитие и
подходящи условия за обитаване и реализация на дейности за цялостно социалноикономическо развитие.
Въз основа на задълбочен анализ на текущото състояние на общинската
територия е създадена добра териториална планова основа за устойчиво и балансирано
развитие на територията в дългосрочен аспект. Отчетени са съответните програмни
документи на общинско, областно и национално ниво, съобразени със специфичния
ресурсен потенциал на общината.
На първо място, е структурирана йерархически селищната мрежа в общината,
съобразено с демографския и икономически потенциал. Създадени са предпоставки за
реализиране на потенциалните им възможности. Определени са опорните селища и
селищата със затихващи функции. Проучен е демографският профил на населението в
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общината и неговите тенденции, като се има предвид общата за страната негативна
тенденция. Важен аспект, който е проучен е комуникационно-транспортната схема на
общината и връзките ѝ със съседните общини, и главните пътни артерии на страната, във
връзка с предвижданите с ОУПО нови зони.
Цели на ОУПО Божурище:
▪ Създаване

на

необходимите

устройствени

условия

за

реализиране

на

стратегическите документи по Закона за регионалното развитие /ЗРР/, а именно:
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 20122022 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;
▪ 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.
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III. 2. Задачи на ОУПО
Основните задачи, които са изпълнени с оглед постигане на целите на проекта
са:
▪ Определена е общата структура на територията - предмет на плана и
преобладаващото

предназначение

на

съставните

и

структурните

ѝ

части,

местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии;
горските територии, защитените територии, защитените зони, зоните с местообитания,
зоните

по

„Натура

2000",

санитарно-охранителните

зони

на

водоизточници,

археологически обекти и зони с концентрация на паметници на недвижимото културно
наследство, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи,
територии и отделни терени със специално, с друго или със смесено предназначение;
▪ Означени

са

земеделските

и

горските територии,

които

ще

променят

предназначението си в неземеделски територии, и тези от тях, които ще придобият статут
на урбанизирани територии;
▪ Общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, който
включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане
и развитие;
▪ Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна и
публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
▪ Разположението на мрежите и съоръженията на транспортната и техническата
инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с
мрежите и съоръженията на териториите на съседни общини и с инфраструктурни мрежи,
съоръжения и обекти от национално значение;
▪ Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин за устройство и защита;
▪ Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и
естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно
чл. 10, ал. 3 от ЗУТ;
▪ Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и
прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.
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Също така с оглед постигане на целите на проекта се:
▪ Определи нормативната основа на териториалния обхват за пространствено
развитие на общината и нейното демографско развитие;
▪ Определи функционалното предназначение на терените по структурни единици с
техните насочващи пространствени и социални параметри;
▪ Определи вътрешната структура и елементи на функционалните системи
Обитаване, Труд и Отдих;
▪ Създаде организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните
елементи от социалния сервиз;
▪ Определи структурата, трасетата и принципите за връзките между елементите на
главната комуникационна мрежа;
▪ Реши развитието, оразмеряването и провеждането на елементите на инженерните
мрежи;
▪ Организират, разграничат и оразмерят елементите от зелената система на
общината;
▪ Създадат условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на
околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
▪ Създадат условия за баланс между реализацията на ресурсния потенциал на
територията на общината и опазването на богатото ѝ природно наследство;
▪ Регламентира допустимо натоварване на естествените рекреационни ресурси;
▪ Разработи програма от мероприятия и система за управление и реализация на
ОУПО.
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ОБХВАТ И ВРЕМЕВИ
ХОРИЗОНТ НА ОУПО
БОЖУРИЩЕ
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IV. ОБХВАТ И ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ
Съгласно изискванията на Възложителя, Общият устройствен план следва да бъде
разработен за територията на цялата община. По своята същност, като планов документ
и във връзка с императивите залегнали в нормативната уредба за териториално устройство
действаща в Република България, общият устройствен план е документ с дългосрочно
действие. Дългосрочният времеви хоризонт на прогнозите за перспективата в
демографското, социално-икономическото и инфраструктурно развитие на общината,
както и вероятностният характер на самите прогнози изискват срокът на действие на
изготвяния ОУП на общината да бъде във формат от-до, а не фиксиран като период. В
нормативните изисквания съгласно чл. 17 ал. 3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието
на устройствени схеми и планове, ясно е регламентирано срокът на действие на ОУПО да
бъде предвиден за 15-20 години. Посочените срокове на действие не са самоцелни. Те са
резултат от спецификата на предвидените процеси протичащи на територията на
общината, както и факта, че последствията от тях, оставящи трайни резултати върху
териториалните среди, демографските и икономически показатели на общината понякога
надхвърлят предварително прогнозираните времеви хоризонти.
Важно методическо изискване към екипа разработващ ОУПО е това за
териториалната диференциация на времевите и функционални разчети. Следва да се
акцентира и да се има в предвид прогнозният период на действие на ОУПО Божурище
да бъде 15 години, а на съпътстващата урбанистична хипотеза минимум пет до десет
години по-дълъг.
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ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
ОБВЪРЗАНОСТ НА ОУПО С
НАЦИОНАЛНИ
СТРАТЕГИЧЕСКИ И
ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ,
С ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
НА РЕГИОНАЛНО,
ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО
РАВНИЩЕ
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V. ОБВЪРЗАНОСТ НА ОУПО С НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ И
ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, С ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА РЕГИОНАЛНО,
ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО РАВНИЩЕ
Планирането и управлението на територията представлява сложен, динамичен и
пространствено обусловен процес, който се задвижва 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 Божурище
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 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 при реалното им
прилагане на територията на общината. Общият устройствен план съдържа ясно
дефинирани устройствени зони в рамките на територията с конкретни граници,
предназначение и устройствени режими, изпълняващи залегналото в плановите
документи от по-високо ниво.

Фигура 1. Място на ОУПО в системата от документи за стратегическото планиране на
пространственото развитие.
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При разработване на аналитичната част на ОУПО са отчетени тенденциите в
развитието на територията на общината, както и предвижданите интервенции в
действащите и предстоящите стратегически документи, имащи отношение към
планирането и управлението на територията.
V. 1. Стратегически документи на национално, регионално и местно ниво
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012-2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие е стратегически документ, който
задава модела на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие
на районите на страната. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката
за регионално развитие и следи за тяхното постигане и взаимнодопълване. Главната
стратегическа цел на НСРР е „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие,
базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически,
социален и териториален аспект”. ОУПО следва да допринесе за реализацията на някой от
стратегическите целите, заложени в НСРР 2012-2022г., като някой от тях са: „Балансирано
териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване
свързаността в районите и качеството на средата в населените места“ и „Социално
сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез
развитие и реализация на човешкия капитал“.
Национална концепция за пространствено развитие на Република България за
периода 2013-2025 г.
Националната концепция за пространствено развитие е стратегически документ,
определящ пространствено-устройствената основа за развитие и планиране на елементите
на националната територия, с цел постигане на комплексно и интегрирано планиране за
осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-икономически
секторни планирания на национално ниво, в контекста на общоевропейското
пространствено развитие. Концепцията служи за подпомагане на различните секторни
политики в различните йерархични нива, включително и на ниво град. НКПР дава визия
за бъдещото пространствено развитие на територията през 2025 г.
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Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.
Регионалният план за развитие на Югозападен район е планов средносрочен
документ, задаващ цели и приоритети за устойчив растеж на регионално равнище. Той
анализира силните и слабите страни на региона, неговите възможности за развитие, но и
неговите слабости. Регионалният план анализира актуалните проблеми за всяко едно
населено място, част от региона, и се стреми да прилага целенасочени политики, които да
спомогнат за тяхното разрешаване. Осигурява достъп на информация и публичност, както
и подпомага за развитието на местния потенциал, включвайки го в целите и приоритетите
на района.
Областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2020 г.
Областната стратегия за развитие определя рамката за развитие и устройство на
областта и е стратегически документ, който кореспондира с Регионалния план за развитие
и общинските планове за развитие. Тази тясна взаимовръзка между отделните равнища на
планиране и управление в страната е показател за синхрон и допълняемост при
стратегическото целеполагане с оглед на регионалното развитие. В областната стратегия
за развитие Софийска област са заложени следните стратегически цели:
▪ Стратегическа цел 1: Икономическо развитие;
▪ Стратегическа цел 2: Социално развитие;
▪ Стратегическа цел 3: Опазване на околната среда и действия по изменение на
климата.
Общински план за развитие на община Божурище за периода 2014-2020 г.
Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г.

е документ със

стратегическо планиране и програмиране на устойчивото местно развитие, който се
разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на
област София за периода 2014-2020 г. и останалите стратегически документи.
Като документ, той засяга най-ниското ниво от системата за стратегическо
планиране и управление на регионалното развитие и обвързва сравнителните предимства
и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за
развитие на общината в унисон с предвижданията на документите, задаващи насоките в
регионалната политика на европейско, национално и регионално ниво.
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Регионална програма за управление на отпадъците на регион Костинброд за периода
2017-2020 г.
Регионалната програмата за управление на дейностите по отпадъците на регион
Костинброд /РПУО/ е изготвена за периода 2017-2020 г., на основание чл. 52, ал. 6 от ЗУО,
съгласно който се предоставя възможност кметовете на две или повече обедини в
регионална система за управление на отпадъците, да разработят обща програма за
управление на отпадъците, в случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи
отделните общини, са ясно разграничени в подпрограмите. Тя обхваща общините
Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Своге и Сливница и се явява един от найважните инструменти за прилагането на законодателството по управление на отпадъците
на местно ниво и представлява документ, който цели да послужи за бъдещо по-ефективно
и екологосъобразно управление на отпадъците.
Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на общините
чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, която да доведе
до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните
отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс,
увеличаване отговорностите на замърсителите, както и стимулиране на инвестициите за
управление на отпадъците. Въз основа на това изпълнението на стратегическите цели ще
допринесе за постигането на генералната стратегическа цел за ефективно използване на
отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането и на депонирането им.

Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.
Основната цел на Общинската програма за управление на дейностите по
отпадъците е да създаде такъв модел за управлението на отпадъците, който да намали
тяхното въздействие върху околната среда и да подобри ефективността на използването
на ресурсите. Програмата е разработена за период от 5 години, като цели повишаване
привлекателността на града и околностите му и подобряване условията за развитие на
селското стопанство и икономиката в региона.
Общинската програма за управление на отпадъците представлява стратегически
план, който дава решенията - организационни и инвестиционни за всяка една дейност –
събиране и транспортиране, третиране с постигане на целите за рециклиране на
отпадъците, почистване на обществените места, контрол върху генерираните строителни
и производствени отпадъци. Основен принос на програмата е, че предвижда
потребностите от бъдещи инвестиции за третиране на отпадъци и финансовите изисквания
към реализацията им.
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Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2015-2020 г.
Общинската програма за опазване на околната среда представлява стратегически
документ за община Божурище с период на действие - 2015 -2020 г. Основната цел на
програмата е да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в Община
Божурище и подобряване на състоянието на околната среда. Програмата цели още: да
идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на
общината; да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното
преодоляване; да използва природните дадености на територията на общината за развитие
на икономически потенциал и природните дадености; да обедини усилията на общинските
органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на
общината за решаване на проблемите; да се предвидят основните мерки, чрез които
общината следва да изпълни задълженията си и реализира правомощията си, делегирани
й от нормативните актове в областта на околната среда; да се аргументират проектите на
общината, които тя ще предложи за финансиране.
Общинска програма за развитие на туризма за периода 2013-2020 г.
Основната цел на програмата е да формира устойчива политика за развитие на
туризма в Община Божурище, като част от ЛоКуС „Велика София” и Метрополия София.
Има срок на действие до края на 2020 г. Програмата може да бъде адаптирана към бъдеща
Стратегия за интелигента специализация с оглед на заложените дейности насочени към
образование и възпитание и утвърждаване на навици, насочени към опазване на околната
среда и изграждане на устойчиви екосистемни връзки.
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V. 2. Стратегически документи на европейско ниво
Разработването на Общия устройствен план на Община Божурище е съобразено със
специфичните изисквания на основополагащите за целия ЕС стратегически документи,
както и с нормативни документи, касаещи общностното и националното законодателство
в областта на регионалното развитие, секторните политики и устройството на
територията.
Стратегията „Европа 2020” /2010 г./
Стратегията задава рамката на необходимите интервенции за постигане на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в страните и регионите на ЕС.
Седмият кохезионен доклад
В него е разписана оценка на постиженията на европейската политика за
сближаване, както и структуроопределящи насоки за развитието на ЕС през 2014-2020 г.
Лисабонската стратегия 2000 г. /и актуализациите в нея/
Главният акцент се поставя върху необходимостта от развитие на икономика,
базирана на знанието чрез адаптиране към промените в информационното общество и
ускоряване на научноизследователската и развойната дейност, както и усъвършенстване
на социалния модел чрез инвестиране в развитието на човешките ресурси и провеждане
на активна политика на заетост.
Хартата от Лайпциг за устойчиви европейски градове /2007 г./
В нея са заложени общите принципи и стратегии на политиката за развитие на
градските райони /интегрирано развитие на градските райони, балансирана териториална
организация на основата на европейската полицентрична градска структура и други/.
Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската
четворка, България и Румъния
Съвместният документ за пространствено развитие на държавите от V4+2 е
резултат на сътрудничеството в областта на териториалното развитие между шест
държави – България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Целта му е да се
постигне координация на териториалното развитие и конкретни решения на
прекъсванията така наречените полюси и оси на развитие и на постигането на свързани
транспортни мрежи.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО
ЕСКИЗ/УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ
НА ОУПО
ПРЕДВАРИТЕЛЕН И ОКОНЧАТЕЛЕН
ПРОЕКТ НА ОУПО

НОРМАТИВНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА
ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ПЪРВИТЕ ЗАКОНИ ЗА УСТРОЙСТВОТО НА
ТЕОРИЯТА ЗАПИСАНИ В СБОРНИКА НА
ДЕЙСТВАЩИТЕ СЪДЕБНИ ЗАКОНИ НА
ЦАРСТВОТО /1878-1912/
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VI. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО. НОРМАТИВНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
Чрез измененията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обнародвани в ДВ,
бр.82 от 26 Октомври 2012 г., бяха осъществени сериозни промени в системата на
стратегическото планиране на територията. Въведена беше категорията „пространствено
развитие”, която обхваща изготвянето и актуализацията на система от документи за
пространствено развитие на национално, регионално и областно ниво. Същите документи
са пряко свързани със системата за регионално планиране и се разработват като отчитат
обективните дадености и предимства на територията и съобразно принципите за
балансирано устойчиво развитие, определят стратегическите цели, приоритети и мерки на
политиката за интегрирано пространствено развитие.
Необходимостта от изготвяне на актуален Общ устройствен план на Божурище е
продиктувана от няколко обстоятелства:
▪ С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията – ЗИДЗУТ /обн. ДВ, бр.82, 26.10.2012 г./ се поставят нови съществени
изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават
инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ
Общ устройствен план на общината;
▪ Наличието на актуален Общ устройствен план на община Божурище е условие и
предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на оперативните
програми на европейските структурни фондове;
▪ Общият устройствен план на общината ще създаде благоприятни условия за
инвестиционно проектиране и строителство в община Божурище;
▪ Общият устройствен план на общината ще допринесе за по-ефективното планиране
на общинската територия, при прилагането на интегриран подход за постигане на
устойчиво развитие в перспектива;
▪ Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО ще допринесат за неговото и на
общината по-добро управление.
Съгласно нормативните изисквания, „технологията“ за разработване на ОУП е
описана в ЗУТ. Общият устройствен план на общината се изработва въз основа на
настоящето техническо задание по чл. 125 и 126 от ЗУТ и допълнителна информация от
централните и териториални администрации и експлоатационни дружества. След
изработването и съгласуването на Ескиз/Устройствената концепция се преминава към
изработване на предварителен проект за ОУП на общината. Следва провеждане на
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обществено обсъждане преди внасяне на проекта за разглеждане на ОЕСУТ, съгласно
чл.127 ал. 1 от ЗУТ. Така изработеният предварителен проект придружен от протокола
воден на общественото обсъждане се разглежда на сесия на Общински експертен съвет
по устройство на територията, на който следва да вземат участие представители на
централните

и

териториални

администрации,

експлоатационните

дружества

представители на обществеността и браншовите организации. След разглеждането на
проекта на ОЕСУТ, коригирането и отстраняването на евентуалните забележки след
съгласуването с администрациите и експлоатационните дружества, проектът на
предварителен ОУПО се внася за разглеждане и приемане на сесия на Общински съвет.
Следва изработване на окончателен вариант на ОУП на общината и съпътстващите
правила и нормативи за прилагане на ОУПО, който след съгласуване с териториалните и
централни администрации, провеждане на обществено обсъждане и разглеждане на
Общински експертен съвет по устройство на територията се внася с докладна от кмета за
окончателно приемане на проекта от Общински съвет. Следва обнародване на решението
в държавен вестник и приключване на процедурата.

Фигура 2. Етапи и процедури при разработване и реализация на ОУПО Божурище.
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Общият устройствен план на община Божурище е съобразен със законовите и
подзаконовите нормативни документи, като част от тях са изброени по-долу:
▪ Закон за устройство на територията /обн. ДВ бр.1 от 2001г., изм. ДВбр.41 и 111
от 2001г., бр.43 от 2002г., бр.20, 65 и 107 от 2003г., бр.36 и 65от 2004г., бр.28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005г., бр.29, 30, 34, 37, 65,76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006г., бр.41, 53
и 61 от 2007г., бр.33, 43, 54, 69,98 и 102 от 2008г., бр.6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009г., бр.15,
41, 50, 54 и 87от 2010г., бр.19, 35, 54 и 80 от 2011г., бр.29, 32, 38, 45, 47, 53 и 77 от2012г.,
изм. и доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г., бр.15, 24,27, 28, 66, 109 от 2013г., бр.49,53,27, 98, 105
от 2014г., бр.35, 61, 62, 79, 101 от 2015г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г. /
▪ Закон за регионалното развитие /обн. ДВ бр.50 от 2008г., изм. ДВ бр.47, 82 и 93
2009г., изм. и доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ.
бр.22 от 11 Март 2014г. изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.,изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари
2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016
г./
▪ Закон за опазване на околната среда /обн. ДВ бр.91 от 2002г., попр. бр.98 от 2002г.,
изм. ДВ бр.86 от 2003г., бр.70 от 2004г., бр.74, 77, 88,95 и 105 от 2005г., бр.30, 65, 82, 99,
102 и 105 от 2006г., бр.31, 41 и 89 от 2007г., бр.36, 52 и 105 от 2008г., бр.12, 19, 32, 35, 47,
82, 93 и 103 от 2009г., бр.46 и 61 от 2010г., бр.35 и 42 от 2011г., бр.32, 38 и 53 от 2012г.,
посл.. ДВ бр.82 от 26.10.2012г. бр.15, 27, 66 от 2013г., бр.22 и 98 от 2014г., бр.62, 95, 96 и
бр.101 от 2015 г./
▪ Закон за защитените територии /обн. ДВ бр.133 от 1998г., изм. ДВ бр.98 от 1999г.,
бр.28, 48 и 78 от 2000г., бр.23, 77 и 91 от 2002г., бр.28 и 94 от 2005г., бр.30 и 65 от 2006г.,
бр.24 и 62 от 2007г., бр.36 и 43 от 2008г., бр.19, 80 и 103 от 2009г., бр.19 от 2011г., бр.38
от 18.05.2012г, бр.27, 66 от 2013г., бр.98 и 61 от 11 Август 2015 г./
▪ Закон за културното наследство /обн. ДВ бр.19 от 2009г., Решение №7 на
Конституционния съд от 2009г. – бр.80 от 2009г., изм. ДВ бр.92 и 93 от 2009г., бр.101 от
2010г., бр.54 от 2011г., бр. 15, 38, 45 и 77 от 2012г., изм. доп. ДВ бр.82 от 26.10.2012г.
бр.15, 26 Юли 2013г., бр.98 от 28 Ноември 2014г., бр.16 от 26 Февруари 2016 г./
▪ Закон за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр.77 от 2002г., изм. ДВ бр.88 и 105
от 2005г., бр.29, 30 и 34 от 2006г., бр.52, 64 и 94 от 2007г., бр.43 от 2008г., бр.19, 80 и 103
от 2009г., бр.62 и 89 от 2010г., бр.19 и 33 2011г., изм. и доп. ДВ бр.32 от 2012г., изм. и доп.
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ДВ бр.59 от 2012г., . ДВ бр.77 от 09.10.2012г.бр 14, 27 и 66 от 2013г., бр.98 от 2014г, бр61 с 101 от 2015 г./
▪ Закон за водите /обн. ДВ бр.67 от 1999г., изм. ДВ бр. 81 от 2000г., бр.34,41 и 108
от 2001г., бр.47, 74 и 91 от 2002г., бр.42, 69, 84 и 107 от 2003г.,бр.6 и 70 от 2004г., бр.18,
77 и 94 от 2005г., бр.29, 30, 36 и 65 от 2006г.,попр. ДВ бр.66 от 2006г., изм. ДВ бр. 105 и
108 от 2006г., бр.22 и 59 от2007г., бр.36, 52 и 70 от 2008г., бр.12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103
от 2009г.,бр.61 и 98 от 2010г., бр.19, 28, 35 и 80 от 2011г., бр.45 и 77 от 2012г., посл. изм.
ДВ бр.82 от 26.10.2012г. бр.66 и 103 от 2013г., бр.26,49,53,.98 от 2014г., бр.12,14,17, 58,
61,95, 101 от 2015г., бр.15 от 23 Февруари 2016 г./
▪ Закон за горите /обн. ДВ бр.19 от 2011г., изм. ДВ бр.43 от 2011г., бр.38 и60 от
2012г., посл. изм. ДВ бр.82, 15,27,66 ,109 от 2013г., бр.28, 53, 61 ,98от 2014г., бр.60, 79,
100 от 2015г., изм. ДВ. бр.13 и бр.15 от Февруари 2016 г./
▪ Закон за енергетиката /обн. ДВ бр.107 от 2003г., изм. ДВ бр.18 от2004г., бр.18 и
95 от 2005г., бр.30, 65 и 74 от 2006г., бр.49, 55 и 59 от2007г., бр.36, 43 и 98 от 2008г., бр.35,
41, 42, 82 и 103 от 2009г., бр.54 и 97от 2010г., бр.35 и 47 от 2011г., бр.38 и 54 от 2012г.,
посл. изм. ДВ бр.82 от26.10.2012г. бр.15,20,23,59,66 от 2013г., бр.98 от 28 Ноември 2014г.,
изм. ДВ. бр.14,17,35,48,56 от 2015 г./
▪ Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /обн. ДВбр.17 от
1991г., попр. ДВ бр.20 от 1991г., изм. ДВ бр.74 от 1991г., бр.18,28, 46 и 105 от 1992г., бр.48
от 1993г., Решение №12 на Конституционния съд от 1993г. – бр.64 от 1993г., изм. ДВ бр.83
от 1993г., бр.80 от 1994г.,бр.45 и 57 от 1995г., Решение №7 и 8 на Конституционния съд
от 1995г.– бр.59 от 1995г., изм. ДВ бр.79 от 1996г., Решение №20 на Конституционния съд
от 1996г. – бр.103 от 1996г., изм. ДВ бр.104 от1996г., Решение №3 на Конституционния
съд от 1997г. – бр.15 от 1997г.,изм. ДВ бр.62, 87, 98, 123 и 124 от 1997г., бр.36, 59, 88 и
133 от 1998г.,бр.68 от 1999г., бр.34 и 106 от 2000г., бр.28, 47 и 99 от 2002г., бр.16 от2003г.,
бр.36 и 38 от 2004г., бр.87 от 2005г., бр.17 и 30 от 2006г., бр.13, 24и 59 от 2007г., бр.36 и
43 от 2008г., бр.6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009г., бр.62от 2010г., бр.8 и 39 от 2011г., изм. и
доп. ДВ бр.25 от 2012г., бр.44,15,16,66 от 2013г, бр.38,49,98 от 2014г., бр.12,14,31,61, 100
от 2015г./
▪ Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския
фонд /обн. ДВ бр.110 от 1997г., изм. ДВ бр.33, 59 и 133 от1998г., бр.49 от 1999г., бр.26 и
36 от 2001г., бр.45, 63 и 99 от 2002г., бр.16от 2003г., бр.36 от 2004г., бр.30 от 2006г., бр.13,
24 и 59 от 2007г., бр.36,43 и 91 от 2008г., бр.6 и 80 от 2009г., бр.61 от 11 Август 2015 г./
▪ Закон за опазване на земеделските земи /обн. ДВ бр.35 от 1996г., изм. ДВ бр.14 и
26 от 2000г., бр.28 от 2001г., бр.112 от 2003 г., бр.18, 29 и 30 от2006г., бр.13 и 64 от 2007г.,
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бр.36 и 43 от 2008г., бр.10 и 103 от 2009г.,бр.87 от 2010г., бр.19 и 39 от 2011г., бр.22 и 38
от 2012г., доп. ДВ бр.91 от2012г., бр.27, ,66, 98 от 2014г., бр.14,61,100 от 2015 г./
▪ Закон за туризма /обн. ДВ бр.56 от 2002г., изм. ДВ бр.119 и 120 от2002г., бр.39 от
2004г., бр.28, 39, 94, 99 и 105 от 2005г., бр.30, 34, 82 и 105от 2006г., бр.42 и 80 от 2007г.,
бр.31, 36 и 66 от 2008г., бр.19 и 82 от2009г., бр.15, 50 и 98 от 2010г. бр.30,68, 109 от 2013г.,
бр.40 от 2014г., бр.9, 14 и 79 от 2015 г./
▪ Закон за административно-териториалното устройство на Република България
/обн. ДВ бр.63 от 1995г., изм. ДВ бр.51 от 1996г.,бр.27, 33 и 154 от 1998г., бр.10 и 69 от
1999г., бр.57 от 2000г., бр.67 и 80от 2003г., бр.46 от 2005г., бр.63 от 2007г., бр.36 от 2008г.,
бр.9 и 95 от2011г. бр.66 от 2013г., бр.19,98,107 от 2014 г./
▪ Закон за пътищата /обн. ДВ бр.26 от 2000г., изм. ДВ бр.88 от 2000г.,бр.111 от
2001г., бр.47 и 118 от 2002г., бр.9 и 112 от 2003г., бр.6 и 14 от2004г., бр.88 и 104 от 2005г.,
бр.30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006г., бр.59от 2007г., бр.43 и 69 от 2008г., бр.12, 32, 41, 42,
75, 82 и 93 от 2009г., бр.87от 2010г., бр.19, 39, 55 и 99 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр.38 от
2012г., изм. ДВ бр. 44 от 2012г., изм. и доп. ДВ бр.47 от 2012г., посл. изм. ДВ бр.53
от2012г., бр.15 и 66 от 2013г.,бр.16,53 и 98 от 2014г., бр.10,14,37,61,95 и 101 от 2015 г./
▪ Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, приет с ПМС №74 от 1991г. /обн. ДВ бр.34 от1991г., изм. ДВ бр.60 и
80 от 1991г., бр.34 и 92 от 1992г., бр.8, 30 и 72 от1993г., бр.2 и 100 от 1994г., попр. ДВ
бр.103 от 1994г., доп. ДВ бр.5 от1995г., доп. ДВ бр.48 от 1995г., изм. ДВ бр.95 от 1995г.,
бр.28, 57, 61, 112и 122 от 1997г., бр.18 от 1998г., бр.18 и 113 от 1999г., бр.41 и 44 от
2001г.,бр.31 от 2003г., бр.69 и 86 от 2004г., бр.75 от 2006г., попр. ДВ бр.17 от2007г., изм.
ДВ бр.45 от 2008г., бр.62 от 2009г., бр.41 от 2010г., бр.39 и 50от 2011г., доп. ДВ бр.35 от
2012г., изм. и доп. ДВ бр.50 от 03.07.2012 г./
▪ Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху
горите и земите от горския фонд, приет с ПМС№55 от 1998г. /обн. ДВ бр.29 от
1998г.,изм. ДВ бр.83 от 1999г., доп. ДВбр.105 от 1999г., изм. ДВ бр.101 от 2001г., бр.31 от
2003г., бр.69 от 2004г.,бр.62 от 2007г., бр.71 от 2008г., бр.62 от 2009 г./
▪ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с ПМС
№240 от 1996г. /обн. ДВ бр.84 от 1996г., изм. ДВбр.100 от 1997г., бр.14, 48 и 63 от 2000г.,
бр.41 и 66 от 2001г., бр.31 от2003г., бр.41 от 2004г., бр.75 и 78 от 2006г., бр.62 от 2007г.,
бр.45, 71 и 95от 2008г., бр.62 от 2009г., бр.39 и 50 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр.35
от08.05.2012 г./
▪ Заповед

№РД-02-14-256

на

министъра

на

регионалното

развитие

и

благоустройството от 31.05.2004г. за утвърждаване на категоризацията на общините
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в Република България съгласно Приложение №1 и на категоризацията на населените места
в Република България съгласно Приложение №2 /обн. ДВ бр.52 от 2004 г./
▪ Заповед №РД-46-494 на министъра на земеделието и горите от 22.08.2003г. и
Заповед №РД-02-14-454 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от
22.08.2003г. за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете
по §4к,ал.1, ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.83 от 2003г., публ. БСА, бр.8 от 2003 г./
▪ Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони /обн. ДВ бр.3 от 2004г., изм. И доп. ДВ бр.10 от 2005г.,
изм. с Решение №653 от 2005г. на ВАС на РБ –бр.11 от 2005г., изм. и доп. ДВ бр.51 от
2005г., изм. с Решение №7028 от2005г. на ВАС на РБ – бр.63 от 2005г., изм. ДВ бр.41 от
2008г., посл. изм. ДВ бр.76 от 05.10.2012г. бр.21 от 1 Март 2013 г./
▪ Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /обн.
ДВ бр.57 от 2001г., изм. ДВ бр.68 от 2004г., бр.51 от 2005г.,изм. с Решение №8787 от 2008г.
на ВАС на РБ – бр.66 от 2008г., изм. и доп., ДВ бр.22 от 2014 г./
▪ Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното
предназначение, приета с ПМС №261 от 1996г. /обн. ДВ бр.90от 1996г., изм. ДВ бр.96 от
2002г., бр.31 от 2003г., бр.50 от 2011 г./
▪ Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на
предназначението им /обн. ДВ бр.85 от 06.11.2012 г./
▪ Наредба № 39 за строителство в горите и земите от горския фонд /обн. ДВ бр.38
от 2006г, бр.68 от 15 Август 2014 г./
▪ Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с ПМС №59 от 2003г./обн. ДВ бр.25 от 2003г., изм. и доп. ДВ бр.3
от 2006г., бр.80 от 2009г.,бр.29 от 2010г., бр.3 от 2011г., бр.94 от 2016 г./
▪ Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми, приета с ПМС №139 от 2004г. /обн. ДВ бр.57 от2004г., изм. и доп. ДВ бр.3 от
2006г., бр.29 от 2010г., бр.3 от 2011г., бр.38от 2012г., бр.94 от 30.11.2012г. бр.12 от 12
Февруари 2016 г./
▪ Наредба №Н-12 от 21 ноември 2012г. за реда за идентифициране, деклариране,
предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни
ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния
регистър на недвижимите културни ценности /обн. ДВ бр.98 от 11.12.2012г.,бр.11 от
2014г./
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▪ Наредба за разработване на планове за управление на защитените територии,
приета с ПМС №7 от 2000г. /обн. ДВ бр.13 от 2000г., изм. И доп. ДВ бр.55 от 20.07.2012
г./
▪ Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони, приета с ПМС №201 от 2007г. /обн. ДВ бр.73 от 2007г.,
изм. ДВ бр.81 от2010 г., бр.3 от 2011 г./
▪ Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация

на

санитарно-охранителните

зони

около

водоизточниците

и

съоръженията за питейно-битовово доснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди/обн.
ДВ бр.88 от 2000г., публ. БСА, бр.10 от 2000 г./
▪ Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност
/обн. ДВ бр.26 от 1993 г./
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VII. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ
Основната цел е да се постигне всеобхватен анализ по отношение на общите
тенденции, актуалните процеси и максимално конкретен по отношение на състояние
на проблемите на територията на общината, функционалните системи, както в
градската среда така и в извънградските територии и взаимовръзките между тях.
Следва да бъде дадена точна и ясна диагноза, на която основа да се разработи прогноза за
развитие както по отношение на пространственото, така и по отношение на социалноикономическото развитие.
Спецификите на съдържанието на анализа на съществуващото положение
/диагноза/ са конкретизирани в Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените
планове.
Към тази дейност екипът на „Географика“ ООД ще изготви обобщен SWOT
анализ. Обикновено при оценъчните и прогнозните изследвания се използват два основни
подхода – емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат закономерности
на основата на анализирана емпирична информация с помощта на статистически и
математически модели, докато при експертния подход се разчита на опита на експертите,
като се допуска, че те имат нужния капацитет да разкриват закономерности и да правят
синтезирани достоверни оценки, без да е необходимо да се разработват сложни
математико-статистически модели. SWOT-анализът спада към експертната група методи,
но той не може да бъде разработен без необходимата изходна информация. Главната цел
на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка на вътрешните за общината
силни /Strengths/ и слаби /Weaknesses/ страни, както и на външните за съответната
територия възможности /Opportunities/ и заплахи /Threats/. В световната практика SWOTанализът се е утвърдил като задължителен елемент на стратегическото планиране.
Значението на SWOT-анализа се подсилва и от факта, че той е регламентиран като
задължителна процедура при всички планове и програми, свързани с усвояването на
предприсъединителните и структурните фондове и инструменти на Европейския съюз.
Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на прогнозата,
приоритетите, целите и задачи за развитие на територията; периодична оценка на мястото
и ролята на съответната територия в регионалното и националното пространство;
планиране и реализиране на конкретни мерки за коригиране на състоянието. Сред
елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват потенциала за развитие, а също
и такива, които показват ограниченията /лимитиращите фактори/ и проблемите, които
предстои да бъдат преодолени.
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VII. 1. РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
VII. 1. 1. Местоположение на община Божурище и връзки със съседни територии.
Административно-териториално деление.
Географско местоположение
Община Божурище е разположена в западна България, в непосредствена близост
до столицата София. Заема западната част на Софийското поле и има преобладаващ
хълмисто-равнинен релеф. Територията на общината е с обща площ 142,884 km2 и в
нейната териториална структура влизат 10 населени места - 9 села и един град, който се
явява и общински център – град Божурище.
Общината граничи със следните общини и държави, както следва: на североизток
– община Връбница, на югоизток – община Банкя, на юг – общините Перник и Брезник,
на север – община Костинброд, на запад – община Сливница.
Община Божурище има благоприятно транспортно-географско положение. През
територията на общината преминава Европейският транспортен коридор №10, а в
непосредствена близост преминават ОЕТК №4 и ОЕТК №8. Важно значение за
достъпността на общината има автомобилният транспорт, основно благодарение на
международен път Е80, републикански път I-8.
Местоположението на общината и преди всичко близостта до столицата създават
предпоставки за по-доброто обслужване на местното население, повишаване на
качеството на живот и развитието на местната икономика.
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Административно-териториалното делене
Община Божурище се намира в границите на „Южна и Югозападна България” от
ниво NUTS1, Югозападен район за планиране от ниво NUTS 2 и е включена в
административните граници на област София ниво NUTS 3, съгласно общата
класификация за статистически цели на териториалните единици NUTS и ЗРР на
Република България.

Фигура 3. Статистически райони според класификацията на териториалните единици за
статистически цели в България /NUTS 2/.
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VII. 1. 2. Регионален контекст – пространствен, икономически, социален, културен,
екологичен, комуникационен.
Географското положение предопределя мястото на община Божурище спрямо
формираната структура на националното пространство и в значителна степен обуславя
характера на нейното териториално и икономическо развитие. В това отношение,
територията на общината може да се характеризира до голяма степен като териториална
единица с благоприятна локализация, от гледна точка на това, че граничи с две държави,
и не толкова благоприятна, спрямо отдалечеността си от областния и столичния център.
Наблюдават се ясно изразени периферни особености, което се дължи на спецификата на
релефа, на модела на развитие на селищната мрежа и на спецификата на местната
икономика

и

нейният

потенциал.

Тази

географска

и

най-вече

орографска

предопределеност на северните, южните и западните части на територията, ѝ
предопределят една периферност, която резултира в допълнително „изолиране“ и
фрагментиране на основните компоненти на пространствената структура, като влияе
пряко и върху устойчивостта на селищната мрежа и нейният геодемографски и социалноикономически характер. Моноцентричният урбанистичен модел на развитие на
територията се обуславя от градския център, в който са съсредоточени по-голямата част
от технологичните производства и предлаганите услуги в общината.

Фигура 4. Териториално-урбанистична структура на Югозападен район.
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Най-голям

относителен

дял

в

територията

имат

обработваемите

и

необработваемите земи, включително с трайни насаждения, следва ни от урбанизираните
територии и горските територии.
Регионалният контекст на развитието на територията на общината се определя от
няколко комплексно влияещи фактора, които могат да бъдат класифицирани в следните
основни групи:
▪ Фактори, свързани с географското положение на общината: в това число
стратегическата локализация в рамките на Столичната агломерация, Софийска област,
както и в структурата на Югозападния район. Към тази група се отнася и
природогеографската предопределеност на територията, както и свързаните с това
климатични, хидрографски условия, формираната горска растителност, почвена покривка
и др., които от своя страна се явяват и ресурси за развитие на местната икономика.
▪ Природогеографски условия и ресурси свързани с: ресурсната ориентация на
икономиката; наличният рекреационен потенциал; характера на селищната мрежа и
комуникационните връзки - в и извън рамките на общината;
▪ Особености в историческото развитие на територията;
▪ Административно-териториални – мястото и в административната структура на
Софийска област;
▪ Традиционните връзки, които общината поддържа както със съседните общински
центрове, но така също и със столичния град, което пряко влияе върху усвояването на
ресурсите и установените модели на развитие на урбанистичната и икономически
структури на общината.
Спецификата на територията на общината в географско и природно-ресурсно
отношение, в съчетание с наличния социално-икономически и геодемографски потенциал,
естествено резултират в специализирането на общината в ниско технологичното
производство, както и производство на малка част от земеделската и животновъдната
продукция в областта. Икономиката на община Божурище е съсредоточена в търговията и
преработващата промишленост.
Специфична особеност на регионалния контекст, в който се развива територията
на община Божурище, е наличието на общински център като главна икономическа,
социална и обслужваща сила и периферни селища с локален характеристики. Друга
особеност е обстоятелството, че общината е обградена от идентични като профил,
потенциал и облик общини. Това от своя страна предполага търсенето на общ модел за
териториално развитие за цялата група, който би позволил постигането на кумулативен
растеж, ефект на мултипликатора /синергичен ефект/, при ефективното ползване на
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ресурсите, потенциалите и сравнителните предимства както на община, така и на
съседните общини.
Според Националната концепция за пространствено развитие на Република
България за периода 2013-2025, територията на община Божурище попада в класификация
„много малки градове, центрове с общинско значение”.
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VII. 2. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ – ОСОБЕНОСТИ В
ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ
VII. 2. 1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Географската характеристика и пространственото развитие на селищната
структура в община Божурище са предпоставката за заселване на различни цивилизации
по територията ѝ още от Древността. В тази връзка, културното наследство в района е
резултат от дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят
специфична памет и идентичност на мястото.
В основата на формирането на пространствената структура в общината стоят
културните коридори и културното напластяване, които изразяват устойчивостта във
времето на културните и селищните взаимовръзки и трайно обособени направления.
В Националната концепция за пространствено развитие на Република България е
направена оценка на културното напластяване. Община Божурище попада в „Западното
културно пространство“ според разпределението на територията на страната с
концентрация на културни ценности.

Фигура 5. Национални културни коридори; /Източник: Национална концепция за
пространствено развитие/.
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В близост до общината е проследено западното културно пространство по оста
Сандански – София – Божурище – Видин представено от културни ценности от един
или два исторически периода с идентични стилови и смислови белези съчетани с природни
и етнографски дадености.
Западно културно пространство – включващо обобщено темите: „Античност“,
„Българско Средновековие 9-14 в.“, „Късно Българско Средновековие 17-19 в.,
„Византия“, „Европа и Османската империя 14-19 в.“, „Традиционна архитектура,
традиции и обичаи“, „Необарок“, „Неокласицизъм“, „Сецесион“, „Романтизъм“, „20 в.
Интернационализъм и модернизъм“, „20 в. Тоталитарна архитектура, изкуство, символи“,
„Християнско изкуство“, „Природни и култови феномени“.
Културните направления и идентичността на общината изразяват устойчивостта
във времето на селищните взаимовръзки и трайно обособените урбанистични оси.
Културните направления свързват важни елементи на културното наследството и
традициите, които отразяват събития или периоди от българската и европейската
историята. Те показват процесите на динамиката в пространственото развитие на
селищната мрежа.
Територията на Община Божурище е населена от дълбока древност, за това
свидетелстват и разкриваните данни археологически структури и находки от
Праисторията, Римската епоха, Късната античност и Българското средновековие.
Повечето от тях се разкриват извън населените места. Съществуващите градове и села на
територията са обвързани с развитието на територията след падането на България под
Османска власт до съвременността. На територията на Община Божурище са разположени
десет населени места: с. Гурмазово; с. Делян; с. Златуша; с. Мала Раковица; с. Пожарево;
с. Пролеша; с. Росоман; с. Хераково; с. Храбърско; гр. Божурище. От тях по-важни в
историческо отношение са: Храбърско, Делян, Гурмазово, Пожарево и общинският център
гр. Божурище, който е и най-скоро основан.
Село Храбърско е основано още преди Османската власт. Легендата разказва, че по
времето на царуването на княз Борис I Покръстител – IX, X век по тези места живеели
двама братя на име Хар и Хер и сестра им Белла. Земите им се простирали от с. Мало
Бучино до с. Балище. След време братята и сестрата разделили земите си. Хер и неговото
потомство дало начало на с. Хераково. Сестрата Белла образувала с. Белица, а брат им Хар
със своята дружина се сражавали храбро с враговете и селото им било наречено
Храбърско. Отначало то било на мястото на сегашната махала „Черен Пешо“ или „Старо
село“, покрай сегашния Европейски път Е 80. Светлините на селото нощем обаче лесно
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ориентирали разбойниците, върлуващи по този път и така многото нападения и грабежи
наложили преместването на селото по-далеч от пътя. Отишли далеч в гората, където е
сегашното село. Изсекли дърветата, освободили място и построили къщи. По време на
османската власт нивите на цялото село били собственост на бей. Чифликът му бил в
Герен махала. Сега местността се нарича „Турска бара“. Хората от селото често се
бунтували и участвали във въстанията през XVIII и XIX век. Когато завършила Рускотурската освободителна война през 1877-78 г. турците, заедно с жените и децата им се
преселват. Много от тях разпродали земите си на богати храбърчани. Разпродажбата била
в злато. Една година след това, в 1879 г., в селото било открито първото училище от 1-во
до 4-то отделение. Нямало специална сграда за децата, а била наета частна къща. През
1901 г. с общи усилия хората построили черква с името „Свето Възнесение Господне”
/храмов празник на Спасовден/. На този ден бил, /както е и сега/ съборът на селото. По
предание се казва, че през селото е минавал стар римски път, който не е локализиран.1
В ранното Средновековие, до падането на България под османска власт, село Делян
се е казвало Маклен /от имената на растенията мак и лен/. Жителите му винаги са били с
будно съзнание, настроени патриотично и революционно. Още през лятото на 1040
година, когато Маклен е наброявало над 200 къщи и когато внукът на Самуил Петър
Делян, провъзгласен за цар в Белград, тръгнал с въстаническите си войски срещу
византийците през Ниш, Пирот и София за Скопие и Солун, много от жителите на селото
се присъединили към тези въстанически войски. Мнозина от тях загинали в боевете край
Скопие и Солун. След предателството и ослепяването на Петър Делян от братовчеда му
Алусиан, въстаническите войски били разбити. Виждайки напора на византийските
пълчища, голяма част от останалите мъже в селото се притекла на помощ на болярина
Ботко, който защитавал Средец от крепостта над с. Бояна. С падането на Боянската
крепост в края на 1041 година завършило и потушаването на въстанието. Скоро след това,
в чест на Петър Делян, в красива местност близо до рекичката бил построен манастир и
наречен на негово име. До Освобождението тази местност е наричана Петрово
манастирище, а по-късно, поради погребалните обреди, извършвани в гробището от
попове – Поповица. Все така войнствено Маклен преживява въстанието на болярина
Георги Войтех през 1072 година и освободителното въстание от византийско иго на
братята Петър и Асен през 1185 година, когато настъпва Второто българско царство. В
началото на османската власт /около 1397 г./ пак поради непокорство и бунт, жителите на
Маклен били избити до последния човек, манастирът – разрушен до основи, а селото –
1
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опожарено и опустошено. Името Маклен е заменено с Кърнул /вероятно от кърн = крън „с
отчупен рог или връх; счупен, нащърбен“/. Според турски описи, през 1446 година село
Кърнул, което е било тимар /владение/ на Мехмед, син на Кьосе Хаджъ, е имало 6
домакинства и е давало годишен приход на тимариота 410 акчета. Тези 6 домакинства са
представлявали успелите да избягат в Брезнишките села Ребро, Ноевци, Гоз и Бабица
млади мъже, откъдето по-късно /около 1415г./ се завърнали и селото започнало втория си
живот. Името на махала Доганджия /„соколар“/ идва от турски чифлик за отглеждане на
ловни соколи, който се намирал на мястото на махалата. В исторически план, Доганджия
също се счита за отдалечена /2 км/ махала на Делян, тъй като жителите на Доганджия са
свързани с Делян чрез роднински и делови отношения. След нещастен случай, при който
турско дете се удавило, поради страх от репресии, част от ратаите в чифлика се заселили
в Делян. Последният турски феодал, който притежавал земя в Кърнул, е Кърнул бей. В
средата на ХIХ век той продал земята си на четиримата си ратаи, опожарил Петровия
манастир и напуснал селото. По време на битката за Сливница и по-точно, в битката за
Гургулят на 7 ноември 1885, сръбската Моравска дивизия се е разгърнала в полукръг от
Радуловци до Делян /Кърнул/, като селото е завзето предимно от десния /кавалерийски/
фланг. Най-ожесточеното сражение в Сръбско-българската война, завършило с пълна
победа за българите, започва в същия ден, около 13:00 часà, в местността Усое, между
Делян и Гургулят. С министерска заповед № 2820 от 14 август 1934 година с. Кърнул се
преименува на с. Делян. Тогава то е наброявало около 50 къщи.2
Според устно предание село Гурмазово по време на Османското владичество се е
наричало Богатово и се е намирало на около 500 метра североизточно от сегашното му
местоположение. Причина за преместването му са множеството нападения от разбойници,
грабежи по древния римски път, по направлението на който днес преминава
републикански път Е80. Според една от версиите, селото е прекръстено на името на местен
турски феодал - Гурмаз бей. Доколкото обаче той е легендарна личност и съществуването
му не може да бъде потвърдено от сигурни източници, внимание заслужават и теориите,
търсещи корена на името в арумънския / влашкия /grumadz, gurmadz/, албанския /gurmazотворена уста, паст/, или латински /curmei - лозов лист/ езици. Според историка от
началото на ХХ век Васил Миков, произходът на името е печенежки.3
Първоначално село Пожарево се е намирало на около един километър на изток от
сегашното си местоположение, по-близо до днешния град Божурище в местността „Мало

2
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поле“ и се е наричало Малюрово. Рекичката, която минава и днес покрай това място, се
нарича Пожаревска река. Местна легенда свързва сегашното име на селото с турското
нашествие по тези земи Според нея, турците запалили всички къщи в селото и избили
голяма част от жителите му. Оцелелите след погрома възстановяват селото на сегашното
му място под името Пожарево. През 1836 година селото пострадва тежко от разразилата
се в страната чумна епидемия. От 380 жители остават само около 50, от няколко рода,
съществуващи и досега. След това в селото се настаняват и заселници от други села, чиито
потомци го населяват и днес. Югозападно от селото, в местността „Градище“, е имало
крепост, която е служела за охранителен пост и междинна станция по пътя, водещ от
Драгоман към Перник. Тази крепост първоначално е била българско владение, но
впоследствие е завладяна от турците. Според преданията в Пожарево дълго време е живял
турчин – земевладелец, който преди да се изсели в Цариград, продал имотите си, а мерата,
намираща се около местността „Ридо“, подарил на жителите на Пожарево. Основният
поминък на жителите на селото е било земеделието и скотовъдството, изразени предимно
в отглеждане на пшеница и овце. Църквата в Пожарево „Свети Николай“ е построена през
1910 година, с общите усилия на пожаревци, които са носели камъни с каруците си, от
съседните села. Иконите и проекта за иконостаса в нея са дело на художника Август
Розентал – полски благородник, живял и творил в България и убит като доброволец от
Българската армия в Балканската война. По същото време /1909 г.-1912 г./ Розентал е
участвал в изписването и изрисуването на храм-паметника „Свети Александър Невски“.
Негово дело са и иконите в църквите на Батак, Пещера, село Звъничево и Кремиковския
манастир. На 22 май Пожаревската църква отбелязва храмовия си празник. Иконостасът
на храма „Свети Николай“ е дело на дебърски майстори от рода Филипови.4
Началото на днешния град Божурище като населено място е поставено през 1897
г., когато в землището на село Гурмазово е създаден коневъден комплекс за нуждите на
армията. В строево и домакинско отношение е подчинен на тогавашното Министерство
на войната. Около него постепенно започва застрояване на частни и държавни сгради и
така се оформя бъдещото населено място. Конско военноремонтно депо е формирано на
1.01.1897 г. в с. Гурмазово, Софийско, съгласно Височайши указ № 2/1897 г. На 1.01.1900
г. е преименувано на Ремонтно конско депо и е преместено в с. Божурище. Със Заповед №
89/1906 г. на Военното ведомство, от 1 март 1906 г. към депото е разкрито "конезаводско"
отделение, което извършва селекция и собствено производство на коне. През 1941 г.
Конезавода е преименуван на Военно депо за коне "Божурище". С това наименование
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функционира до 1951 г. Първото условно наименование на депото е под. 9940. От
10.03.1950 г. получава военнопощенски номер 7580, а от 13.11.1950 г. – военнопощенски
номер 35360–А.. Съществува днес под името Конно-спортна база "Ген. Крум Лекарски".
Селището е наречено Божурище заради многото диви божури в поляните около него. Днес
от тях са запазени само малък брой отделни екземпляри в две доказани находища, за които
е в ход процедура по обявяване на защитени зони.
Община Божурище е основана през 1934 г. като "селско общинско управление", а
впоследствие претърпява промени:
▪ 1949 - 31.01.1959 г.- "Селски народен съвет";
▪ 01.02.1959 - 31.03.1979 г. - "Общински народен съвет";
▪ 01.04.1979 - 15.08.1997 г. "Общински народен съвет на селищна система
Божурище.
При основаването си общината е включвала селата Божурище, Гурмазово,
Пожарево, Пролеша и Волуяк.
През 1959 г. в състава на Съвета влизат: Божурище, махала Белица
/административно

към

Хераково/,

Гурмазово

-

с

пълномощничество,

Делян

/административно към Златуша/, Златуша - с пълномощничество, Мала Раковица
/административно към Златуша/, Пожарево - с пълномощничество, Пролеша - с
пълномощничество, Росоман - с пълномощничество и Хераково.
Сега съществуващата селищна система включва кметствата Гурмазово, Пролеша,
Пожарево, Хераково /с. Белица/, Храбърско, Златуша /с. Делян/, Росоман и Мала
Раковица.
Структурата на Съвета от 1949 г. е: Изпълнителен комитет и постоянни комисии
по: народното здраве, търговия и услуги, народна просвета, архитектура и
благоустройство и селско стопанство. Към Съвета са изградени и две помощни комисии:
по безопасността на движението и учебното и професионално ориентиране. В Съвета са
функционирали шест отдела: Финансов, Архитектура и благоустройство, Планиране,
Военен отчет, Комплексно административно обслужване и Организационен отдел. От
1978 г. има и Съвет за изкуство и култура.
Днешният гард Божурище е административен център на община от 1949 г. На 15
август 1997 г., за 100-годишнината му, село Божурище е обявено за град с Решение 786 на
Министерския съвет от 11.08.1997 г.
Божурище играе важна роля в историята на авиацията в България. Още през 1906
година при кавалерийското депо е извършен първият полет с балон в страната, а през 1912
година там са построени първите сгради на Летище „Божурище“. През същата година
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летището и селището са свързани с железопътната линия за София. През 1914 година в
Божурище е пренесено полевото летище, намирало се дотогава северно от днешната
Централна гара на София. През август 1915 година оттам излита първият български
самолет, който е конструиран от Асен Йорданов. Няколко месеца по-късно в Божурище е
създадено първото в страната Аеропланно училище.
След поражението на България в Първата световна война военната авиация е
унищожена, но Летище Божурище продължава да се използва за граждански цели, главно
за пренос на пощенски пратки, а през 1927 година компанията „Бунавад“ за пръв път
започва да извършва редовни пътнически полети. През 1925 година в селото е създадено
предприятието Държавна аеропланна работилница, което разработва и произвежда
самолети. През следващата година Аеропланното училище е преместено в Казанлък.
През 1937 година е възстановена българската военна авиация и Летище Божурище
става база на нейния Първи орляк, като продължава да се използва и за граждански цели.
Летището играе важна роля за отбраната на София по време на бомбардировките през
1943-44 година. Оттам през 1943 година излита Димитър Списаревски за последната си
мисия за отбрана на София от най-масираната атака от страна на английски и американски
бомбардировачи през Втората световна война.
През 1947 година е открито новопостроеното Летище Враждебна, което започва да
обслужва гражданските полети в района на София. По същото време в Доброславци е
построена нова военновъздушна база, пригодена за реактивни самолети. През 1948 година
летището в Божурище е предадено на Организацията за съдействие на отбраната и през
следващите десетилетия се използва за тренировъчни полети и парашутизъм.
След закриването на военновъздушната база Божурище продължава да бъде важен
военен център, като в селото са изградени нови военни съоръжения и поделения, свързани
главно с противовъздушната отбрана и зенитно-ракетните войски.
През 2005 година министърът на отбраната Николай Свинаров ликвидира
летището и продава терена и сградите му на компанията „Индустриален парк София“,
чийто мажоритарен собственик е италианската инвестиционна банка „Финанциария
Интернационале“, в замяна на 106 апартамента. През 2008 година летището е обявено за
паметник на културата.5
В последствие статута на недвижима културна ценност е отменен със съдебно
решение. Към днешна дата отново протича процедура за обявяването му за недвижима
културна ценност.

5

https://bg.wikipedia.org/wiki/Божурище
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ХЕРАЛДИКА
Заражда се през ХІ-ХІІ век, когато към кралските дворове и при едрите
феодали се назначават церемониалмайстори /херолди, откъдето и името
хералдика/, които се занимават с произхода, създаването и ползването
на гербовете и други символични знаци.

Гербът на град Божурище – комплекс от история, развитие и... божури
“Човекът, който реализира своята идея за цялостната визия на герба на Божурище, е г-н
Никола Петров. Той е виден гражданин на Божурище, бивш кмет на града и наследник на първия
човек преселил се от с. Гурмазово на територията на зараждащото се с. Божурище.
Като бивш кмет в периода 1995-1999г., г-н Петров успява да превърне село Божурище в
град, довършва куполите на църквата „Св. Троица“ и създава герба на града. В разговор с него той
посочи интересни елементи от историята на Божурище относно възникването на селището,
построяването на училището, читалището, летището и също така разказа за значението на всеки
един елемент и цвят от герба.
Гербът на Божурище съчетава в себе си едновременно историята за възникването на
селището, за неговото развитие и за наименованието на града. Основната причина за възникването
на Божурище е създаването на коневъден комплекс за нуждите на армията край с. Гурмазово и
затова един от символите е конят. След това в Божурище се появява военното летище, което
допринася за развитието и индустриализацията на селището, чийто символ е самолетът. Божурът
е третият елемент, носещ идеята за произхода на наименованието на града. Това са именно
дивите божури, цъфтящи по тучните поля, заобикалящи селището. Житните класове от двете
страни на трите основни символа носят идеята за плодородието, а под тях се намират зъбни
колела, символизиращи дейността на Държавната аеропланна работилница. Годината 1897 е
емблематична – това е времето, в което идват първите заселници на града. Зеленият цвят
носи идеята за зелените полета, в които тичали конете, а синият – безкрайното небе, в което
летели самолетите. Гербът има формата на щит, символ на защитата и безопасността,
гарантирани от наличието на военни подразделения.
Г-н Петров споменава и за четвърти елемент, който не е поместен в герба. Причината за
това е, че визията на герба няма да бъде симетрична и се губи идеята за сакралност. Четвъртото
парче от пъзела на Божурище е „улицата“. Тя е единствената връзка между селищата в общината
и играе важна роля за самото развитие на града и връзката му със света”.6

Бианка Маринова, ученичка в 11 клас, в СУ "Летец Христо Топракчиев", участник в "Работилница за
репортери 2018 - Родова памет".
6
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VII. 2. 2. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
VII. 2. 2. 1. Физико-географско райониране и ландшафтни характеристики
Във физикогеографско отношение община Божурище се отнася към Западна
Средна България. Съгласно ландшафтното райониране на България общината обхваща
Южнобългарската планинско-котловинна област, Витошко–Ихтиманската подобласт,
Завалско – Люлинския район и Бурелско–Драгоманския район. Територията ѝ попада в
западната част на Софийската котловина, а на югозапад достига до подножията на
планините Вискяр и Люлин. Географското ѝ разположение обуславя предимно хълмисторавнинния характер на релефа, като средната надморска височина на района е 625–645
метра. Цялата територия на общината попада във водосборната област на река Искър и поконкретно на нейния ляв приток - река Блато. Надморската височина варира в широки
граници - от 548 метра в Софийската котловина до 1024,5 метра на връх Форта в Люлин
планина.

VII. 2. 2. 2. Релеф
Релефът е една от най-важните географски особености на всяка територия и е
предпоставка за нейното развитие. Съвременният релеф е резултат от проявата на фактори
с природен и антропогенен произход. Софийска област заема значителни части от

западната

Старопланинска

зона,

Софийското

Средногорие

и

част

от

високопланинския релеф на ниските склонове на Рила. Планинските вериги са с
типичен планински релеф, а полетата с равнинен, до слабо хълмист релеф. Речните
долини имат често проломен характер в зоните на пресичане на планинските
хълмове.
Община Божурище се характеризира разнообразен релеф – равнинен, хълмист и
нископланински. В геоморфоложко отношение по-голямата част от територията на
общината попада в западната част на Софийската котловина. Тук е разположена найниската точка на общината с надморска височина 548 метра. На югозапад надморската
височина се увеличава, а релефът преминава в хълмист и нископланински. Именно в
югозападната част на общината попадат части от планините Люлин и Вискяр. Найвисоката точка за община Божурище е връх Форта /1 024.5 метра/ в Люлин планина, а
средната надморска височина на района е 625-645 м.
Софийската котловина е най-голямата от Задбалканските котловини. Има хълмиста
подножна част и широка равна част – Софийско поле, в което се издигат ниски хълмове.
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Морфоложкото оформяне на котловината е свързано с развитието на Софийската
грабенова структура, която е резултат от

резките размествания на земните

пластове. Дъното ѝ е развито върху сенонски пирокластити и плиоценски песъчливоглинести седименти, покрити с делувиални и наносни конуси. През плиоцена и
кватернера са характерни диференцирани негативни движения, които превръщат
Софийската котловина в голямо езеро. В резултат се натрупали дебели седименти с
мощност от 200 до 800 м.
Планините Люлин и Вискяр, части от които попадат на територията на община
Божурище, са част от Завалско-Планската планинска редица на Средногорието. Планина
Люлин е изградена от варовици, туфи, туфити и андезити, а Вискяр - предимно от
горнокредни андезити, пясъчници, туфи и туфити.

Фигура 6. Географска карта на община Божурище.
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VII. 2. 2. 3. Климат
Климатът е един от най-важните компоненти на природната среда, който оказва
влияние върху развитието на стопанството и жизнената дейност на хората. Важно е
влиянието на релефа като климатичен фактор, влияещ предимно с надморската си
височина, експозиция, разчлененост и наклона на склона. Територията на община
Божурище попада в умерено-континенталната климатична област на страната и се към
високите полета и припланинския климатичен район на Западна Средна България. За
района е характерна студена зима и сравнително хладно лято с характерни късни пролетни
и ранни есенни мразове, които са резултат от котловинния му характер.
Средногодишната температура на въздуха за община Божурище е 9,7°С. Средните
януарски температури са ниски – -2,6 оС. Средноюлските температури не са много високи
– 20,4оС. Най-топлият месец е август, а най-студеният – януари. Абсолютните максимални
и минимални температури са съответно 39,6°С през месец август и - 32°С през януари.
Среднодневният максимум през месец август е 28оС, а среднодневният минимум е 16оС.
За януари среднодневният минимум е -2 оС , а среднодневният максимум е едва 5 оС.

Фигура 7. Средни температури и валежи. Източник: meteoblue.com

Характерна особеност на температурния режим през студеното полугодие са
честите и продължителни температурни инверсии. Продължителността им е от няколко
часа до няколко денонощия. Поради своята устойчивост с времето се увеличава зоната на
натрупване на замърсяване на въздуха и задържането на замърсители в котловината. В
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агроклиматично отношение територията на общината попада в умерено топлия до
умерено прохладен температурен подпояс със слабо засушлива зона на овлажняване, като
температурната сума за периода с температура на въздуха над 10ºС достига 2945ºС.
Разликата между валежи и изпаряемост за периода юни- август е 100 до 200 мм/м2.
Средногодишните изпарения са 498 мм, което определя районът като такъв с
високосумарно изпарение.
Изменението на температурата оказва влияние върху относителната влажност на
въздуха. Тя има най-високи стойности през месеците януари и октомври /70-80%/, а найниски – през летните месеци, когато спада под 50%. Количеството и режимът на валежите
имат важно значение за развитието на територията. Основните фактори, оказващи влияние
върху количеството, характера и режима на валежите са особеностите на атмосферната
циркулация, свойствата на нахлуващите въздушни маси и характерът на подстилащата
повърхност. Валежите в община Божурище са неравномерно разпределени по сезони.
Най-много валежи падат през летните месеци - 30,34% от средния годишен валеж за
общината, а най-малко валежи - през зимата /18,98%/. Месечните валежни суми са найголеми в периода май-юни /74 –83 мм/, а най-ниски са през февруари /31–33 мм/. Средната
годишна сума на валежите в общината е 590 мм. Средната продължителност на периода
със снежна покривка е 47 дни годишно, а повтаряемостта на зимите с устойчива снежна
покривка е ниска - 34%. Средната височина на снежната покривка варира от 2 см през
месец декември до 7 см през месец януари.
Продължителността на слънчевото греене е различна през различните сезони и
зависи от дължината на деня и от режима на облачността. През по-голямата част от
годината облачността е около 6,4 бала.
Друг важен климатичен елемент, който характеризира територията на общината са
ветровете. Средногодишната скорост на вятъра е 2,9 м/сек. Тя е най-висока през месец
януари - 4,1 м/сек, а най-ниска през август - 2,1 м/сек. С най-висока средна скорост са
югозападните и южните ветрове – съответно 7,1 и 6,7 м/сек, а с най-ниска северните – 3,1
м/сек.
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Таблица 1. Годишна скорост и честота на вятъра по посоки и тихо време в /в %/
Посока

Годишна скорост на вятъра по
посоки /m/s/
3,0
4,3
4,6
4,0
5,7
5,8
4,5
4,6

N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
Тихо време

Честота на вятъра по посоки и
тихо време /%/
3,3
10,8
21,0
4,9
3,5
9,0
25,7
21,8
33,7

Източник: Климатичен справочник на България, ХМС – Божурище
Преобладаващите ветрове в община Божурище са западните и източните, а в помалка степен се проявяват североизточни и северозападни. С най-голяма честота се
проявяват западните ветрове – 25,7%. През периода септември-ноември са характерни
ветрове от източна посока. Средният дял на тихо време е 33,7% и има относително
постоянен характер при скорост на вятъра под 1 m/s.
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3 3.3
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25.7
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9

3.5 5.7

4

4.9

Годишна скорост на вятъра по посоки (m/s)
Честота на вятъра по посоки (%)

Фигура 8. Честотно разпределение и скоростен диапазон на ветровете в община
Божурище
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Климатът на община Божурище оказва силно въздействие върху стопанската
дейност и най-вече върху подбора на селскостопанските култури. Почвено-климатичните
условия благоприятстват отглеждането на зърнени и някои технически култури /предимно
пшеница, ечемик, ръж, овес, слънчоглед и царевица/.

VII. 2. 2. 4. Полезни изкопаеми/находища на подземни богатства
Полезните изкопаеми са резултат от дългото и сложно палеогеографско развитие
на нашите земи и са тясно свързани с произхода и скалния състав на основните
морфоструктури. На територията на община Божурище се намира част от Софийския
въглищен басейн. По-конкретно това е находището на лигнитни въглища в землището на
село Храбърско, което не се експлоатира.
Като цяло общината не е богата на полезни изкопаеми. Открити са залежи на
манган и кварцов пясък. Експлоатацията на мангановата мина в с. Пожарево е прекратена
през 1977 г.
В

община

Божурище

съществуват

находища

на

подземни

богатства,

Националния баланс на запасите и ресурсите /НБЗР/ като съгласно регистъра и
специализираната карта на находищата на подземни богатства са налични четири броя:
▪ 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;
▪ Находище „Пожарево-окислени руди“, участък „Пожарево-окислени руди“, площ
в хор. проекция: 359,2 дка – манганови руди, заведено в НБЗР;
▪ Находище „Пожарево-окислени руди“, участък „Пожарево-Поляне-Ново“, площ в
хор. проекция: 7,3 дка – манганови руди, незаведено в НБЗР.
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Фигура 9. Находища на подземни богатства.

Фигура 10. Схематична карта с обекти на подземни богатства, разположени на
територията на община Божурище. Източник: Министерство на енергетиката.
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VII. 2. 2. 5. Хидрографска мрежа
Хидрографската мрежа в община Божурище е 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
Територията на общината попада във водосборната област на река Искър и поконкретно на нейния ляв приток - река Блато. През територията на Общината протичат
реките Беличка и Гурмазовска. Повърхностните води са с дъждовно-снежно подхранване
и неустойчиво фазово разпределение на оттока.
Гъстотата на речната мрежа е 1,0-1,5 км/км2. Средния модула на годишния
повърхностен отток е много нисък- 2-3 л/с/км2, коефициентът на вариация на
повърхностния отток е 0,5 , а отточния коефициент е 0,2. 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 юлиоктомври, а обемът на оттока е до 10% от годишния отток.
Река Блато е ляв приток на река Искър и представлява 9,0% от водосборния ѝ
басейн. Води началото си от карстов извор на 1,2 км западно от селата Опицвет и Безден,
на 554 метра н.в. Дължината ѝ е 30 км, а площта на водосборния ѝ басейн - 774 км2. Река
Блато и реките от басейна отводняват цялата западна половина на Софийското поле.
През територията на общината протичат р.Костинбродска и р.Гурмазовска. Река
Костинбродска /Беличка река/ е десен приток на река Блато. Извира от югоизточната част
на планината Вискяр под името Крайна. Има дължина от 32 км, а площта на водосборния
ѝ басейн - 104 км2. През центъра на град Божурище преминава река Гурмазовска, която
извира от планина Люлин.
На територията на община Божурище не съществуват естествени езера. Изградени
са 3 микроязовира /яз. Хераково, Храбърско и Пожарево/, които нямат национално
значение. Общата им площ е 100 дка и служат основно за напояване на селскостопанските
земи, както и за спортен риболов.
В обхвата на град Божурище е открито находище на 1 минерален извор с дебит
около 1 l/s. Подземните води на територията на общината са представени от порови
и пукнатинни води.
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В подземните водни тела на територията на община Божурище има учредени
санитарно-охранителни зони за водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Голям
проблем за общината е замърсяването на повърхностните води, особено тези,
предназначени за питейно водоснабдяване. Липсата на пречиствателна станция за
отпадните води е причина за безконтролното изпускане на замърсени води в реките. За
поддържането на естествените водни ресурси е необходимо специално внимание за
съхраняването на естествената горска растителност и намаляването на риска замърсяване.

VII. 2. 2. 6. Хидроложки и инженерно-геоложки характеристики
Скалните формации на територията на община Божурище имат различна възраст,
минералого-петрографски състав и произход. Геоложката основа в ниската част на терена
е изградена предимно от неогенски и кватернерни отложения, а във високата - от
горнокредни образувания. Отложенията от неогена са представени от алтернация на
глини, песъчливи глини, алевролити, пясъци и чакъли. Кватеренерните отложения са
представени от пясъчни глини, глинести пясъци и чакъли. Кредните материали са основно
от варовици, пясъчници, мергели и аргилити, туфи, туфити и андезити.
В община Божурище се разкриват отложения на Мергелно - варовикова задруга,
Долна вулканогенно - седиментна задруга, Задруга на тефроидния флиш, Горна
вулканогенно-седиментна задруга, Задруга на амфиболовите и биотит-амфиболовите
андезити, Лозенецка свита, Алувиални образувания на заливните и надзаливните ниски и
високи речни тераси
Основните хидрогеоложки структури на територията на общината са наложените
неогенски понижения /грабени/. В Софийската котловина неогенските седименти са
развити много добре. С най-голямо хидрогеоложко значение за общината е Лозенецка
свита, представена предимно от алтернация от глини, песечливи глини, алевролити,
пясачници, чакьли с вьглища в основата. Важно значение имат и Долната вулканогенноседиментна задруга /трахиандезитови, трахиандезитобазалтови лавови разливи и
агломератови

туфи/,Горната

вулканигенно-седиментна

/трахиандезити и трхиандезитобазалти-разливи и

силове/,

задруга
както

Алувиално
и

алувиално-

пролувиеалните и алувиалните образования /чакъли, пясъци и глини/.
Подземните води на територията на община Божурище са част от Басейнова
дирекция за управление на водите – Дунавски район с център гр. Плевен. Голямото
разнообразие на скали с различен литоложки състав, физическо състояние и структурно
положение е причина за формирането на различни типове подземни води – порови,
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пукнатинни, напорни и безнапорни. В обхвата на град Божурище е открито находище на
1 минерален извор с дебит около 1 l/s.
Подземните води на територията на общината са представени от порови и
пукнатинни с естествен отток 3.1-5 л/с/кв.км. Те са плитки, 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 и с температура 27 ºС. На
територията на общината попадат 3 бр. подземни водни тела:
▪

Слой 1 – Неоген – кватернер - Водно тяло Порови води в Неоген-Кватернера Софийска долина с код BG1G00000NQ030
Литоложкият му строеж е несортирани чакълесто-отломъчни материали с

глинесто-песъчлив запълнител. Кватернерните алувиалните наслаги изграждат долинните
уширения, ниските терасни нива и равнинните части на наложените депресии.
Представени са от валуни и чакъли в основата и глинести пясъци до глини в
повърхностната

им

част.

В алувиалните валуни, чакъли и пясъци са се формирали порови ненапорни до слабо
напорни подземни води, които образуват общ водоносен хоризонт, а в долинните
уширения и в речните тераси – едностранни или двустранни потоци. Дебелината на
водоносния хоризонт е от 1-2 м до 7-8 м в терасните отложения и от 12-15 м до 32-36 м в
грабеновидните депресии. Дълбочината на залягане на подземните води варира от 0,4-0,5
м до 8-10 м. Подхранването на подземните води в алувиалните отложения е от
инфилтрация на валежни и повърхностни води, от реките стоежи и от подложката
/предимно пукнатинни и пукнатинно-карстови води/. На места алувиалните чакъли и
пясъци припокриват неогенските пясъци и образуват с тях общ водоносен хоризонт.
▪

Слой 2 – Неоген - Водно тяло Порови води в Неогена - Софийска котловина с код
BG1G000000N033
ПВТ литоложки е представено от езерно-блатни, алувиални, пролувиални и

делтови отложения /пясъци, чакъли, глинести пясъци, песъчливи глини до глини/. Има
неогенски седименти, представени от песъчливо-чакълести отложения. Те залягат върху
силно напукани и окарстени среднотриаски и горноюрски варовици. В някои части
дебелината им надвишава 50-100 метра. Неогенските седименти се припокриват от
маломощни кватернерни отложения. В пясъците и чакълите са формирани порови
ненапорни до напорни подземни води, образуващи общ водоносен хоризонт.
▪

Слой 4 – Горна Креда - Водно тяло Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър
с код BG1G00000K2038
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Литоложкият строеж на подземното водно тяло е представен от

магмени и

вулкански скали, различни метаморфити и седименти. В оградените масиви се разкриват
донеогенски скали /предимно карбонатни седминети/ с пъстър литоложки и петрографски
състав и широк стратиграфски обхват. Срещат се магмени и вулкански скали, различни
метаморфити и седименти, в които са се формирали пресни, студени води с плитка
циркулация. Имат ненапорен характер и се подхранват изключително от инфилтрация на
валежни и повърхностни води.
При оценка на количественото състояние на подземните водни тела по данни от
програмите за мониторинг е установено, че подземните водни тела в общината са в добро
количествено състояние.
Таблица 2. Естествени и разполагаемите ресурси на подземните водни тела на
територията на община Божурище.
Код на ПВТ
BG1G00000NQ030
BG1G000000N033
BG1G00000K2038

Наименование
на ПВТПорови води в НеогенКватернера - Софийска долина
Порови води в Неогена Софийска котловина
Пукнатинни води в района на
р.Ерма и р. Искър

Разкрита площ без
населени места, км2

Естествени
ресурси

За
ЕКО
в l/s

Разполагаеми
ресурси,
l/s

892

1482

258

1224

0.001

400

0

400

2051

816

311

505
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Геоложки строеж
Софиийска област заема голяма територия и се разполага върху няколко тектонски
области. Поради тази причина геоложкият ѝ строеж е сложен, а скалният пълнеж е много
разнообразен. Срещат се скални комплекси с различен литоложки състав и възраст. В СЗ
части на областта, по южните склонове на Стара планина, преобладават скали с триаска,
юрска и кредна възраст. Това са основно скалите на триаската Любашка свита
/алеврилотови мергели, глинести и песъчливи варовици, варовити пясъчници/ и юрските
Гинска и Сливнишка свита /масивни дебелопластови варовици/. Източно тях, се разкриват
седименти с ордовишка възраст, като по-големите литостратиграфски единици са тези на
Церецелската и Грохотенска свита /аргилити, алевролити, кварцити и кварцитизовани
пясъчници/, пермските – Кътинска, Градищенска свита /флиш от аргилити, алевролити и
пясъчници/, Беримерска и Локорска свита /пясъчници, брекчо конгломерати, алевролити,
андезитови и дацитови туфи и туфопясъчници/.
В Северозападната част, южно от старопланинския склон, до границата с
Република Сърбия, преобладават горнокредни скали със седиментен, вулкано-седиментен
и вулкански състав.
В областта попадат части от редица къснокредни плутони с разноороден състав.
Най-ниските части на южните склонове на Стара планина са изградени от дебел
делувиално-пролувиален комплекс от глини, чакъли и пясъци.
В Софийското поле се разкрива най-горната част от седиментния пълнеж на
Софийския грабен. Това са седиментите на Лозенецката свита с плиоценска възраст –
алтернация от глини, пясъци, песъчливи глини и чакъли, а в дълбочина и от въглищни
прослойки. Подобни скали се разкриват и в Плакарийския и Ихтиманския грабен.
Голяма част от Средна гора, в зоната на Софийска област, е изградена от
метаморфни скали – Арденска и Ботурческа група /биотитови и мускавитови гнайси,
амфиболити и мигматинизирани гнайси и шисти/. По част от планинските склонове се
установяват гранодиорти, сиенодиорити и гранити. В южната част на областта се
установяват и граносиенити.
По част от планинските склонове в южната част на областта /Лозенска планина/ се
установяват неогенски седименти представени от задруга на глинести пясъчници и глини
/Чукуровски въглищен пласт/, както и неподелена конгломерато-пясъчниково-глинеста
задруга, също с неогенска възраст.
Софийското,

Самоковското,

Ихтиманското,

Златишко-Пирдопското

и

Ботевградското поле са запълнени с дебел комплекс от алувиално-пролувиални седименти
– глини, пясъци и чакъли.
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Таблица 3. Геоложка опасност за Софийска област.
Площ
/км2/
2

3193

Номер Геоложка опасност - процес
по ред
1
3
4
1
Активни разломи /AF/
2
Ерозия /ER/
3
Абразия /АB/
4
Срутища /RF/
5
Свлачища /LS/
6
Кално-каменни порои /DF/
7
Пропадане на льос /CL/
8
Втечняване на слаби почви /LQ/
9
Набъбване на строителни почви /SW/
Сумарно за всички процеси в областта

Област СофияОбласт

Област

I

G

5
0.6
0.2

6
1
2
2
5
4
5
2
1
0.5

0.4
0.2
0.4
0.2
0.2

/G`/
%
7
4.4
8.9
8.9
22.2
17.8
22.2
8.9
4.4
2.2

H`
8
2.64
1.78
0
8.88
3.56
8.88
0
0.88
0.44
27.06

Източник: МРРБ, 2015 г. http://gis.mrrb.government.bg/.

Фигура 11. Геоложка опасност за Софийска област, Република България.
Източник:МРРБ, 2015 г. http://gis.mrrb.government.bg/.
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Фигура 12. Геоложка опасност за община Брегово, Област Видин. Източник: МРРБ,
2015г.
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Фигура 13. Пространствено разпределение – Набъбване на строителни почви. Източник:
МРРБ, 2015 г.

Фигура 14. Пространствено разпределение – Втечняване на слаби почви /LQ/. Източник:
МРРБ, 2015 г.
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Фигура 15. Пространствено разпределение – Ерозия /ER/. Източник: МРРБ, 2015 г.
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VII. 2. 2. 7. Почви
В почвено отношение общината се характеризира със слабо почвено разнообразие.
На територията на общината са формирани два основни типа зонални почви: смолници
/чернозем-смолници/ и канелени горски почви. Първите заемат равнинните части на
терена, а вторите са разположени в периферните по-високи части. От азоналните почви се
срещат рендзини алувиално-ливадни почви и делувиално-ливадни почви.
Смолниците са образувани върху тежки глинести материали и тревисто-блатна
растителност. Чернозем-смолниците заемат равнинните и котловинните места в Софийска
област. Притежават интензивночерен смолист цвят, хумусно съдържание около 3,5 %,
неутрална до слабокисела реакция и тежък механичен състав. Отличават се със силно
нъбъбване/свиване, високи пластичност, твърдост и лепливост. Тези физико-механични
свойства ограничават реализирането на високия им продуктивен потенциал. След
навлажняване смолниците много бързо и силно набъбват, а при изсъхване силно се свиват,
като повишават твърдостта си и се образуват големи пукнатини.
Излужените смолници заемат равнинните територии на община Божурище.
Разпространени са в заравнените части на релефа в землищата на Божурище, Гурмазово,
Пожарево, Пролеша, Хераково, Храбърско Росоман, Златуша и Делян. Излужените
смолници в землищата на община Божурище са класифицирани като средно излужени.
Дълбочината на излужване варира от 90 до 100 cm - при средно мощните и от 110 до 120
cm - при мощните. Излужените смолници са образувани върху тежки песъчливо-глинести,
монтморилонитови глини и старокватернерни материали, богати на карбонати в пониските акумулативни части на релефа. Почвеният им профил се състои от мощен
хумусно-акумулативен хоризонт /А/ с мощност 70-80 см, преходен подповърхностен
хоризонт /В/ 20-40 см и почвообразуваща скала – С-хоризонт, под 100-130 см. В целия си
профил се отличават с много високо съдържание на физична глина, достигащо до 65-71 %
, а на места – до 75%. Излужените смолници са високопластични и спадат към 4-та
бонитетна група – добри земи съгласно методиката за категоризирането на земеделските
земи в България. Слабо каменистите, слабо и средно ерозирани смолници мат по-ниска
бонитетна категория – 5-та и 6-та /средно добри земи/, а средно каменистите, средно
ерозирани – към 7-ма – лоши земи.
Излужените канелени горски почви заемат по-високите части на Софийското поле
и сравнително ниските части на заобикалящите го възвишения. Разпространени са
предимно в землищата на селата Делян, Златуша, Росоман и Храбърско. Характеризират
се с добре оформен, средно мощен профил, състоящ се от два ясно оформени генетични
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хоризонта: хумусно- акумулативен /А/ и метаморфен B/t/. хоризонт е малко по-голяма –
50-60 cm.
Излужените канелени горски почви имат сравнително неблагоприятни физикомеханични свойства. Естествената им реакция в активния коренообитаем слой е неутрална
до слабо кисела /рН = 6,0-6,5/, но в една част от профилите реакцията в орницата им е
слабо до средно кисела - 5,3-6,0, а съдържанието на хумус е в умерени количества /2-3%/.
Според методиката за категоризирането на земеделските земи в България средно
излужените канелени горски почви, слабо ерозирани се отнасят към 6-та бонитетна
категория /средно добри земи/, а при средна и силна ерозираност – съответно 7-ма, 8-ма,
9-та и 10-та бонитетни групи – лоши земи и непригодни за земеделие земи.
По склоновете на планинските възвишения са разпространени канелени горски
почви с плитък профил, с мощност 30-40 см/Излужени канелени горски почви, плитки/.
Отличават се със средна и силна степен на ерозираност и се отнасят към 8-ма, 9-та и 10-та
бонитетни категории /лоши и негодни за земеделие земи/.
Канелени горски почви, лесивирани /силно излужени до слабо оподзолени/ се
срещат върху наклонени релефни форми и се отнасят към към 5-та категория /средно
добри земи/, а средно и силно ерозираните - към 7-ма, 8-ма /лоши земи/ и 9-та /непригодни
за земеделие земи/.
Псевдоподзолистите почви /канелено-подзолисти горски почви/ се откриват в
слабоотточни релефни форми. Съдържанието на хумус в повърхностния хоризонт е ниско
- 1,5-1,9%, а реакцията е средно до силно кисела /pH=4,8-5,2/. Отнасят се към 6-та
бонитетна категория.
Към азоналните почвени типове спадат рендзините /хумусно-карбонатни почви/.
Те се срещат в землищата на селата Пролеша, Хераково, Росоман и Мала Раковица.
Образувани са върху изветрителните продукти на твърди или напукани карбонатни скали
под влияние на горска и на ксерофитна тревна растителност. Карбонатното съдържание
нараства в дъблочина до 56-61% в почвообразуващата скала. Съдържанието на глина в
хумусно-акумулативния хоризонт е 50-55%. Тези почви са средно каменисти, добре
оструктурени, рохкави, силно дренирани и бързо затоплящи се. Характеризират се с
умерено алкална реакция /pH=7,8-8,2/ и висока степен на устойчивост срещу химическо
замърсяване. Бонитетната им категория е от 7-ма /лоши земи/ до 9-та /непригодни за
земеделие земи/.
Други разпространени азонални почви на територията на община Божурище са
алувиално-ливадните почви. Те са разпространени в надзаливните речни тераси. При
естествени условия върху тях расте ливадна и дървесна влаголюбива растителност. Имат
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леко песъчливо-глинест, слабо каменист състав и са рохкави, проветриви, топли и
овлажнявани от близките подпочвени води. При неполивни условия спадат към 5-та
бонитетна категория.
Делувиално-ливадните почви се срещат по хълмистите склонове и в подножието
им. Имат ограничено разпространение в землищата на селата Пожарево, Хераково, Мала
Раковица, Златуша, Росоман и Делян. Отличават се с финочастичен състав - от леко
песъчливо-глинест до леко глинест и по-малка големина на скелетните частици. В
зависимост от механичния си състав делувиално-ливадните почви се причисляват към 4та 5-та - 6-та бонитетни категории.

Фигура 16. Категория на земеделската земя, Източник: МЗХГ, 2018 г.

VII. 2. 2. 8. Горски територии
Горските територии в община Божурище заемат около 15 % от общата ѝ площ. Те
имат особено важно значение за пречистването на приземния въздух и обогатяването му
с кислород. Горската растителност е изключително ценен ресурс, който има благоприятно
влияние върху поддържането на водните и почвените запаси в общината.
Територията на общината се намира в Мизийската горско-растителна област,
Крайщенско-Ихтиманска подобласт. Има голямо разнообразие от широколистни и
иглолистни видове. Най-разпространените дървесни видове са: бук, зимен дъб, благун,
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цер, червен дъб, летен дъб, габър, орех, бреза, явор, клен, ясен,шестил, липа, трепетлика,
топола, полски бряст върба; бял и черен бор, смърч, бяла мура, ела, зелена дуглазка,
лиственица, конколорка, веймутов бор, дървовидна хвойна, атласки кедър, метасеквоя.
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.
Стопанското значение на горите се определя от приложението им в редица
стопански

отрасли:

дърводобивната,

дървообработващата,

целулозно-хартиената,

мебелната промишленост, строителството и др. Неблагоприятно влияние върху горския
фонд оказват предимно строителството, голата сеч, горските пожари и неправилната
експлоатация на горите.

Фигура 17. Пространствено разпределение на горските територии в община Божурище.

VII. 2. 2. 9. Растителен и животински свят
Естествената растителност е основен фактор за формирането на природната среда
и за поддържане на нейното равновесие. Тя играе важна почвообразуваща и
водорегулираща роля. Растителността е източник за развитие на много стопански отрасли
и е неразделна част от природната среда. Територията на община Божурище попада в
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Севернобългарския биогеографски район, Софийско – Радомирски подрайон. За него са
характерни

европейско-сибирските,

средноевропейските,

холарктичните

и

холопалеарктичните видове, както редица субмедитерански видове.
Според геоботаническото райониране на страната, община Божурище попада в
Софийска област на Илирийската провинция на Европейската широколистна горска
област /Бондев, 2000/.
Най-разпространените растителни видове в общината са дървесните и храстови
съобщества: бук, зимен дъб, благун, цер, червен дъб, летен дъб, габър, орех, бреза, явор,
клен, ясен, мекша,шестил, липа, трепетлика, топола, полски бряст върба; бял и черен бор,
смърч, бяла мура, ела зелена дуглазка, лиственица, конколорка, веймутов бор, дървовидна
хвойна, атласки кедър, метасеквоя.
Южните склонове и по-сухите равнинни места са заети от ксеротермна тревна
растителност доминирана от белизма, луковична ливадина, валезийската власатка и други.
Тревната

растителност

на

територията

на

общината

е

фрагментарна.

Най-

разпространените видове са ливадина, пенцесов тънкокрак, белизма, вейник, див ечемик.
В границите на общината има представители на лечебните растения, но тяхното
значение не е голямо. Представени са следните видове: равнец, обикновено плюскавиче,
синя жлъчка, глухарче, кипарисова млечка, средна звездица, рунянка и други.
На места се срещат редки и ендемични растения. Сред най-разпространените
балкански и български ендемити са: пъстър минзухар, урумов карамфил, вилмотияново
клинавче, грудковидна тлъстига, променливоцветна камбанка, урумово лале и други.
В близост до

територията на община Божурище е установено находище на

теснолист божур. Неговото местонахождение е северно – североизточно от гр. Божурище,
в границата на Столична община. Находище 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 - „Теснолистен божур“, с площ 13,5 ха, разположени в землището
на с. Волуяк с цел опазване на растителен вид теснолистен божур /Paeonia tenuifolia/ и
неговото местообитание.
Видът теснолист божур /Paeonia tenuifolia/ е защитен от Закона за биологичното
разнообразие. Според Червена книга на България /2011/, видът 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 м н. в.
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Според публикация в списание Phytologia balcanica през 2010 г. /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 представлява малка ливада /4 дка/, между железопътна линия,
обработваеми земи и малък водоем /рибарник/, чиято популация наброява стотина
екземпляра.
Находището между с. Волуяк и град Божурище е последното останало находище
на теснолист божур в Софийското поле. В миналото, такива находища е имало на няколко
места, включително в землището на с. Гурмазово, община Божурище. Към 2014 г.,
Гурмазовското находище е заличено, в резултат от разораване на земеделските земи.
Община

Божурище

е

разположена

между

2

зоогеографски

района

–

Старопланински и Рило-Родопски. Установени са следните фаунистични видове:
▪ Безгръбначни – полски щурец, обикновена богомолка, божа кравичка, цикади,
калинки, различни представители на семействата на осите, пчелите и мравките;
▪ Риби – малък речен кефал, скобар, обикновена кротушка, виюн, обикновен щипок,
речен костур, каракуда, шаран и др;
▪ Земноводни – зелена крастава жаба, жаба дървесница, обикновена водна жаба и др;
▪ Влечуги – зелен гущер, стенен гущер, безкрак гущер, слепоок; смок, пепелянка,
водна змия и др;
▪ Бозайници – гризачи: горска мишка, лалугер; хищници: белка, черен пор,
невестулка, лисица, таралеж и др;
▪ Птици – полска чучулига, качулата чучулига, късопръста чучулига, селската
лястовица, градската лястовица, полска бъбрица, бяла стърчиопашка, южен славей, кос,
голям синигер, градинска дърволазка, червеногърба сврачка, гарва, сойка, сврака,
обикновен скорец, обикновена чинка, щиглец, домашен гълъж, гугутка, пъдпъдък,
яребица, бял щъркел, обикновен мишелов, малък ястреб, черношипа ветрушка и други.
Флората и фауната представляват важно условие за поддържане на екологичното
равновесие в природната среда. В резултат на антропогенната дейност настъпват
изменения на естествените местообитания, което може да доведе до изтощаване на
естествените ресурси. Най-разпространените видове, обект на ловен туризъм са:
пъдпъдък, яребица, див заек, лисица, черен пор и белка.
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VII. 2. 2. 10. Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно Закона за
биологичното разнообразие /ЗБР/, Вековни дървета, обявени по Закона за биологичното
разнообразие и Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/
VII. 2. 2. 10. 1. Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно Закона за
биологичното разнообразие
Защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 са предназначени за опазване
или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни
местообитания, както и на видовете в техния естествен район на разпространение /чл. 5 от
Закона за биологичното разнообразие/.
В пространствения обхват на община Божурище е обособена една защитена зона
по директивата за опазване на дивите птици /ЗЗ Мещица/.

Фигура 7. Защитени зони по директивата за птиците.

87

Защитена зона по директива за птиците „Мещица“ / BG0002101/
Защитена зона по директива за птиците „Мещица“ заема площ от 3416.32 хектара.
Тя обхваща южните склонове на планината Вискяр на изток от град Брезник в района на
селата на Вискяр, Бабица, Гоз и Делян и леко наклоненият и равен терен между селата
Белковци и Мешица. Западните и източните граници са очертани от двата притока на река
Конска. Североизточната му част е заета Радуйското седло, разделящо планината Вискяр
от съседната Люлин планина. Територията включва предимно открити ливади на
мезофитни треви, ливади обрасли с мезофилни тревни съобщества и пасища, обрасли с
мезоксеротермни и хетеротермални тревни съобщества. Северната по-хълмистата част е
заета от широколистни гори и храсти. Делът на обработваемите и изоставените земеделски
земи е голям. Основен предмет на опазване в зоната са Червеногърбата сврачка и Ливадни
дърдавец.

88

VII. 2. 2. 10. 2. Вековни дървета, обявени по Закона за биологичното разнообразие.
На територията на община Божурище се срещат 2 вековни дървета, обявени по
Закона за биологичното разнообразие:
Таблица 4. Пространствено разпределение на вековните дървета в община Божурище.
Дървесен
вид
Обикновен
/летен/ дъб
Обикновен
/летен/ дъб

Вид
на
документа

Номер на
документа

Дата

Заповед

693

04.08.1993

Заповед

693

04.08.1993

Населено
място
град
Божурище
град
Божурище

Възраст,
години

Височина,
м

Диаметър,
м

125

24

3,8

125

20

3,0

Източник: ИАОС, 2018 г.

Фигура 18. Защитени вековни дървета.

89

VII. 2. 2. 10. 3. Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/
В община Божурище няма защитени територии по Закона за защитените
територии /резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват,
природен парк и защитена местност/.
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 - „Теснолистен божур“, с площ 13,5 ха, разположени в землището на с. Волуяк
с цел опазване на растителен вид теснолистен божур /Paeonia tenuifolia/ и неговото
местообитание.

Фигура 19. Находището на теснолистен божур.
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VII. 2. 2. 11. Територии с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита
VII. 2. 2. 11. 1. Свлачища. Срутища
Съвременните свлачищни процеси са характерни за наклонените терени на
равнинно-хълмистите земи и местата със силно пресечен релеф. Тяхното активизиране
нанася големи щети на селищата, на транспортната, социалната и техническата
инфраструктура. Причините за образуването им са не само природни, но и
градоустройствени и строителни.
В община Божурище не са регистрирани свлачища.
Срутищата представляват внезапно откъсване, падане, претъркаляне и отлагане на
големи скални късове или блокове в основата на склонове или скални откоси под
действието на силите на тежестта. След откъсването /отделянето/ си от масива, скалният
къс пада, подскача, търкаля се или се плъзга по повърхността на склона. Отделянето на
блокове става по пукнатинни системи, разломни зони, зони на разтоварване на масив или
по пласторед. Съгласно световната класификация на гравитационните процеси Varnes
/1978/ и приетата Методика за оценка на геоложкия риск /2014/, тези опасни явления се
поделят на скално "преобръщане" и скално "срутване", като все още се описват с общото
понятие „срутища“.
В община Божурище не са регистрирани срутища.
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VII. 2. 2. 11. 2. Горски пожари
Горските територии в териториалния обхват на община Божурище, като част от
Софийска област са класифицирани със висок риск от горски пожари, съгласно извършена
оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията на страната.
Таблица 5. Обобщени данни за определяне на риска от горски пожари на територията на
страната.
№

Област

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
Благоевград
Бургас
Варна
В. Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
Софийска
София-град
Ст. Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Плътност на
пожарите,
Rпл

Фактическа
горимост на горската
територия, Rф. гор.

Интегрален
показател на
риска, Rриск

Площи от
I кл. На
п. о., %

Степен
на риска

3
0,09
0,09
0,22
0,10
0,17
0,27
0,09
0,25
0,12
0,18
0,22
0,09
0,15
0,16
0,22
0,17
0,14
0,08
0,08
0,11
0,09
0,14
0,15
0,10
0,05
0,14
0,09
0,10

4
0,50
1,66
1,10
1,14
11,92
4,64
1,23
0,64
0,10
1,65
7,61
2,58
1,27
1,14
4,71
1,17
0,59
0,12
0,75
0,92
0,23
2,15
0,49
3,55
0,17
7,17
0,39
6,98

5
0,045
0,149
0,242
0,114
2,030
1,253
0,111
0,160
0,012
0,297
1,674
0,232
0,190
0,182
1,036
0,199
0,083
0,010
0,060
0,101
0,021
0,301
0,073
0,355
0,008
1,004
0,035
0,698

6
58,0
22,0
3,90
7,46
6,70
5,60
32,40
18,20
67,0
29,1
22,9
41,6
38,1
40,4
8,4
33,3
9,1
6,0
8,3
16,5
41,9
23,2
31,9
25,3
7,40
22,0
11,5
14,5

7
среден
среден
среден
среден
висок
висок
среден
среден
среден
среден
висок
среден
среден
среден
висок
среден
нисък
нисък
нисък
среден
нисък
висок
нисък
висок
нисък
висок
нисък
висок

Ср. год. %
опожаряване
на гор.
територии
8
0,05
0,17
0,11
0,11
1,19
0,46
0,12
0,06
0,01
0,16
0,76
0,26
0,13
0,11
0,47
0,12
0,06
0,01
0,07
0,09
0,02
0,22
0,049
0,36
0,02
0,72
0,04
0,70

Източник: Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ
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Фигура 20. Карта по степен на риск от горски пазари, Източник: Изпълнителна агенция
по горите, МЗХГ.
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VII. 2. 2. 11. 3. Разломи. Сеизмичност
Територията на Република България е разположена в централната част на
Балканския полуостров, който от тектонска гледна точка е елемент от континенталната
граница на Евразия. Тази граница се намира между стабилната част на Европейския
континент /Мизийска платформа/ на север и офиолитовите структури /Вардар и ИзмирАнкара/ на юг. Земетръсната активност на територията на страната и близките ѝ околности
е една от най-изявените прояви на съвременната регионална геодинамика. Неотектонските
движения на Балканския полуостров са контролирани от екстензионалния колапс на късно
алпийския ороген и са под влиянието както на процесите протичащи зад Егейската арка,
така и на сложните вертикални и хоризонтални движения в Панонския регион.
Според дефинициите, залегнали в Методиката за оценка на геоложката опасност,
разломът се дефинира като една или повече близко разположени пукнатини, по които е
нарушена целостта на земната среда и е осъществено преместване на скалите от едната
страна спрямо тези от другата страна. Активен разлом е разлом, по който движения се
установяват и понастоящем или в един формулиран период от минало време. Повечето
разломи са резултат на повтарящо се придвижване, което може да става чрез внезапни
премествания /предизвикващи земетресения/ или чрез бавно движение /плъзгане, пълзене
по разломната плоскост/.
Изследването и оценката на активността на разломите са продиктувани от факта,
че

те

генерират

земетресения,

които

представляват

опасност

за

хората

и

инфраструктурата. Особено опасни за инфраструктурата са активните разломи, които
предизвикват разломявания на земната повърхност. Това може да стане основно чрез
генериране на силни земетресения, които имат енергията да доведат до активизиране на
разлома до земната повърхност. В случаите на изява на земетресение, натрупаната енергия
се освобождава скокообразно. В други случаи активните разломи не генерират
земетресение, но причиняват деформация на земната повърхност, чрез бавно плъзгане по
разломната плоскост. В този случай енергията се освобождава постепенно или
скокобразно на малки интервали. Поради това не се натрупва постоянно енергия, която да
бъде освободена рязко и да доведе до земетресение. Настоящата разработка разглежда
риска, който активните разломи създават за инфраструктурата чрез разломяване на
земната повърхност. Целта е, чрез локализиране на разлома или неговата следа на земната
повърхност да бъде създадена буферна зона около него, където строителството и
експлоатацията на инфраструктурни съоръжения да бъде контролирано с цел
минимализиране на риска от проявата на повърхностно разломяване.
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Съществуват исторически данни за силните земетресения в Софийско през 19-ти
век, но те не могат да се обвържат с конкретна структура. Данните за слабата сеизмичност
са много информативни за активността на разломи. Тук обаче има голяма условност
поради трудността тя да бъде обвързана с определена структура и недостатъчно точното
определяне на координатите на сеизмичните събития. В повечето случаи определянето на
активността на разломите става основно по дистанционни методи и отделни наблюдения
на терена, където могат да бъдат установени по геоложки и геоморфоложки критерии. В
много случаи те показват активността на разлома, но не могат да дадат отговор за времето
на неговата изява - кватернер, холоцен или историческо, нито за потенциала на тези
разломи да генерират земетресения, които са способни да достигнат до земната
повърхност и да я разломят.
От особено значение за съвременната геодинамика е определянето на скоростите
на хоризонталните премествания. Скоростите на хоризонталните движения на земната
кора за територията на България по GPS данни не надминават 3-5 мм/год., като
обикновено са от порядъка на 1-2 мм/год. Посоката на движение на станциите със значими
стойности е основно насочена на юг-югоизток спрямо Евразия, което предизвиква
екстензия в посока север-юг и образуването на съответни структури с посока изток-запад
като например Софийския грабен.
Геодинамичното развитие на територията на България през неотектонския етап се
определя от оформянето на две области с контрастни геодинамични режими, в които
възникват активните разломи на територията на България. В южната част на страната /на
юг от Стара планина/ активните разломи са добре изявени от геоложка и геоморфоложка
гледна точка. Най-често те представляват разседи или разседи с възможна отседна
компонента. Почти винаги те създават множество грабени и седиментни басейни, какъвто
е Софийският грабен. Те са добре изразени геоложки и геоморфоложки, което ги прави
ясно отличими на терена, както и на топографски карти.
Територията на община Божурище може да се определи със средна степен на
опасност от активни разломи. Разпространението и интензивността на процеса на активни
разломи в Софийска област обхваща площ от 7062,719 km2.
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Фигура 21. Карта на опасността от активни разломи в България М 1:1 300 000,
Източник: МРРБ, 2015 г. http://gis.mrrb.government.bg/.

Фигура 22. Карта на опасността от активни разломи /средна степен/в община Божурище,
Източник: МРРБ, 2015 г. http://gis.mrrb.government.bg/.
96

Територията на страната е разположена в Алпо-Хималайския земетръсен пояс,
който се характеризира с висока сеизмичност. сеизмичността на териториите на съседните
страни, Гърция, Турция, Бивша Югославия и Румъния оказва съществено влияние върху
оценката на сеизмичната опасност за територията на България. Основната част от
земетресенията са с плитки огнища на дълбочина до 60 км, което увеличава ефектите
върху земната повърхност. България е разделена на 8 сеизмични зони – 6 високоактивни
и 2 нискоактивни. Община Божурище спада към една от високоактивните зони на
страната – Софийската.
Съгласно „Наредба №РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони“ и картата на сътресяемостта за периоди 1000 г. към тази
карта територията на община Божурище попада в следните сеизмични район от IX степен
със сеизмичен коефициент Кс = 0.27

Фигура 23. Карта за сеизмично райониране на Република България за период 1000
години.
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Софийска сеизмична зона съвпада със Софийската котловина и обкръжаващите я
планини. Епицентрите на известните силни земетресения са разположени между центъра
на гр. София и югозападните околности. През изминалите векове земите на България са
били подложени на силни сеизмични въздействия като особено внимание заслужават
земетресенията от 1818 г. и 1858 г., реализирани в близост до град София. Земетресението
от 30 септември 1858 г. е най-силното документирано събитие, усетено на територията на
общината. От началото на века са регистрирани няколко по-значими сеизмични събития,
усетени на територията на община Божурище. Сред тях са земетресенията от 15 ноември
2008 г. – на 4 км югозападно от София и 22 май 2012 г. – на 9 км северно от Перник.
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VII. 2. 2. 11. 4. Наводнения
Наводненията също спадат към предвидимите природни бедствия, които нанасят
тежки негативни последици върху живота и здравето на хората, както и върху селищната,
транспортната, техническата и социалната инфраструктура. Сред най-често срещаните
причини за появата им са количеството и интензивността на валежите, характера на
релефа и постилащата повърхност.
Районите, за които съществува значителен потенциален риск от наводнения или
вероятност от такъв риск /РЗПРН/ се определят на база на резултатите от предварителната
оценка на риска от наводнения /ПОРН/ по Критерии и методи за определяне и
класифициране на риска и определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на Околната
среда и водите съгласно чл. 187 ал.2 т. 6 от Закона за водите.
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“.

Фигура 24. Карта районите със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски
район за басейново управление.
Въпреки, че водосборната зона на реките в общината е сравнително малка, 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.
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ДЕМОГРАФСКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
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VII. 3. ДЕМОГРАФСКA ХАРАКТЕРИСТИКА
VII. 3. 1. Брой и гъстота на населението
Броят на населението на община Божурище към 31.12.2016 г. наброява 8 373 души,
което представлява едва 3,58% от населението на област София. Общината включва 10
населени места, от които 1 град – Божурище, и 9 села. По данни на НСИ през 2016 г.
общинският център град Божурище има население от 5 543 души, от което следва изводът,
че градското население в общината е около 66,2%. Делът на населението, което живее в
селата, съответно е 33,8%.

Фигура 25. Гъстота на населението.
Гъстотата на населението в общината е 59,1 души/кв.км и е по-висока от средната
за област София /34 души/кв.км/ и от тази за страната /64,8 души/кв.км/.
През периода 2012-2016 г. се наблюдава спад на населението, характерен, както за
плановия район, така и за страната. Спадът на населението на отделните административни
нива се дължи преди всичко на отрицателния естествен прираст, породен от ниската
раждаемост и високата смъртност.
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Таблица 6. Брой на населението по административни нива за периода 2012-2016 г.
Област/община
Област София
Община Божурище

2012
243 254
8 551

2013
240 877
8 466

2014
238 061
8 434

2015
237 080
8 453

2016
234 185
8 373

Източник: НСИ
За периода 2012-2016 г. населението на община Божурище е намаляло с 178 души.
Върху демографското развитие на населението в общината оказват влияние
демографските процеси, свързани с ниските нива на брачност и раждаемост и високите
нива на смъртност и емиграция, както и полово-възрастовата, етническа, религиозна и
образователни структури на населението.

8600
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8550

8500
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8250
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Фигура 26. Население на община Божурище за периода 2012-2016 г., Източник:
НСИ
По-голяма част от населението на община Божурище /66,2%/ е концентрирано в
общинския център. В общината има 4 много малки села с население до 200 души и 5 малки
села с население между 200 и 1 000 души. Единствено град Божурище има население над
5 000 души, което го поставя в категорията „много малки градове”.
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Таблица 7. Население в община Божурище по населени места 2016 г.
Божурище
гр. Божурище
с. Гурмазово
с. Делян
с. Златуша
с. Мала Раковица
с. Пожарево
с. Пролеша
с. Росоман
с. Хераково
с. Храбърско

Общо
8373
5543
439
22
80
4
314
621
22
739
589

Мъже
4084
2701
227
10
40
2
149
291
8
367
289

Жени
4289
2842
212
12
40
2
165
330
14
372
300

Източник: НСИ
Броят на населението влияе върху формирането на работния контингент и
трудовите ресурси.
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VII. 3. 2. Полова структура
Половата структура е от изключително значение за развитието на социалните и
стопанските процеси, тъй като определя участието на човека в естественото
възпроизводство на населението. На територията на община Божурище се наблюдава
тенденцията, характерна за цялата страна – броят на жените има превес над броя на
мъжете. Най-благоприятната полова структура за населението в общината е тази, при
която мъжете имат лек превес, запазващ се до пенсионна възраст, а жените имат
незначителен такъв в тази възрастова граница.
Данните към 31.12.2016 г. показват, че съотношението между мъжете и жените в
община Божурище е 4 084 мъже към 4 289 жени или 48.8% към 51,2%. Това е резултат от
по-високата смъртност и по-малката продължителност на живота сред мъжкото
население.
Таблица 8. Разпределение на населението на община Божурище по пол към 31.12.2016 г.
Показатели
община Божурище
мъже
жени

2012
8 551
4 154
4 397

2013
8 466
4 120
4 346

2014
8 434
4 113
4 321

2015
8 453
4 126
4 327

2016
8 373
4 084
4 289

Източник: НСИ
Факторите, оказващи влияние върху половата структура на една община са
смъртност, раждаемост, продължителност на живота и миграционна подвижност на
населението. Мъжете обикновено са по-мобилната част от населението, което се свързва
с тяхната психологическа нагласа по отношение на условията на труд.
VII. 3. 3. Възрастова структура и население в трудоспособна възраст
Възрастовата структура дава много ясна представа както за възпроизводствените,
така и за трудоввите възможности на населението. Тя определя до голяма степен
процесите брачност, раждаемост, смъртност и оказва влияние върху смяната на
поколенията.
Най-голям дял от населението на община Божурище съставляват възрастови групи
40-44 години, 45-49 години и 35-39 години. Поколението на прародителите /население на
60 и повече навършени години/ превишава значително поколението на децата /население
от 0-14 навършени години/. Наблюдава се процес на остаряване на населението в
общината, както и тенденция за увеличаване на средната възраст на населението.
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Фигура 27. Население към 31.12.2016 г. в община Божурище по възрастови групи.
Източник: НСИ
Промените във възрастовата структура имат определящо значение за формирането
на трудоспособния контингент от населението. Той включва лицата от началната до
пределната трудова възраст според Българското трудовото законодателство. В резултат на
относително ниската раждаемост и тенденцията на застаряване на населението, делът на
хората в под-трудоспособна възраст в община Божурище не е голям.
За

периода

2014-2016

г.

относителният

дял

на

подтрудоспособното,

трудоспособното и надтрудоспособното население остава почти непроменен. Към
31.12.2016 г. трудоспособният контингент в общината е 59,4%. Делът на населението в
под трудоспособна възраст е 14,3%, а този на надтрудоспособното – 26,4%. Основната
причина за това е намалената раждаемост и застаряването на населението.
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Фигура 28. Население в под, в и над трудоспособна възраст в община Божурище за
периода 2014-2016 г., Източник: НСИ
Състоянието на възрастовата структура на населението оказва решаваща роля за
неговата полова структура. При по-млада възрастова структура до голяма степен е налице
и по-благоприятна полова структура на населението. Поради тясната си зависимост от
възрастовата структура най-често половата структура на населението се разглежда заедно
с нея и за анализа им се използват графични методи, показващи едновременно състоянието
им. Един от тези методи е полово-възрастовата пирамида.
Полово-възрастовата пирамида на населението на община Божурище има
неправилна форма - стеснена основа с разширена средна и горна част. В общината се
забелязва тенденция, характерна както за областта, така и за страната като цяло. Мъжете
преобладават в първите възрастови групи, но по-голямата продължителност на живота
при жените е причина за изравняването на броя на мъжкото и женското население в повисоките възрастови групи. Женското население става преобладаващо в полововъзрастовата структура на общината след 55 годишна възрасат.
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Фигура 29. Полово-възрастовата пирамида на населението на община Божурище /2016
г./, Източник: НСИ
VII. 3. 4. Етническа структура
Една от най-важните характеристики на населението е етническият му състав. Той
оказва въздействие както върху възпроизводството на населението, така и върху
общественото поведение и трудовата им активност.
Община Божурище се отличава с изключително голям брой и относителен дял на
българското население и незначително присъствие на хора от останалите етнически групи.
От отговорилите на доброволния въпрос за етническа принадлежност 8 015 души
са посочили, че се отнасят към българската етническа група, 28 души – към турската, а 48
души – към ромската такава. На територията на общината има 32 души, които посочват
друга етническа група и 25 души, които не се самоопределят към нито една от етническите
групи.
Таблица 9. Етническа структура на населението към 01.02.2011г. по административни
нива.
Населено място
Общо за страната
Област София
Община Божурище

Лица, отговорили
на доброволния
въпрос за
етническа
принадлежност
6680980
230781
8148

Етническа група
българска
5664624
21097
8015

турска
588318
422
28

ромска
325343
17079
48

друга

Не се
самоопределям

49304
646
32

53391
1660
25

Източник: НСИ
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Община Божурище е една от общините с най-висок дял на българската етническа
група в страната. 98,4 % от населението определят своята принадлежност към българския
етнос, което е по-висок процент от средния за област София /91,4 %/ и страната /84,8 %/.
Относителният дял на населението от останалите етнически групи в общината е
незначителен – под 1%.
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Фигура 30. Етническа структура на населението към 01.02.2011г., Източник: НСИ.
VII. 3. 5. Образователна структура
Образователната структура на населението има значение за цялостното социалноикономическо развитие на общината. Тя оказва влияние и върху репродуктивните нагласи
и поведение на населението и е една от най-важните характеристики за развитието на
човешките ресурси и формирането на техните професионални компетенции за пазара на
труда.
Населението на община Божурище има средно образователно равнище. Данните от
преброяването през 2011 г. показват, че на всички административни нива преобладава
населението със средно образование.
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Таблица 10. Население по степен на завършено образование към 01.02.2011 г.

Общо за
страната
Област
София
Община
Божурище

Дете /до 7
години вкл.,
което още не
посещава
училище/

Начално

Незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище

1591348

536686

328803

80963

14303

110529

60904

19343

10520

1837

518

4125

1736

401

300

14

13

Общо

Висше

Средно

6891177

1348650

2990424

232102

28451

7980

1391

Основно

Източник: НСИ
Делът на хората с висше образование в община Божурище е 17,4%, което е под
средните стойности за страната /19,6%/, но е по-високо от тези за област София /12,3 %/.
Както в областта, така и в общината най-многобройно е населението със средно
образование. Относителният дял на хората със средно образование е 51,7 % и е по-висок
от показателя за областта /47,6 %/. Делът на хората със завършено основно, начално или
незавършено образование е по-нисък от този в областта и страната, което
Висше

60.0
Средно

50.0
40.0

Основно

30.0

Начално

20.0
Незавършено начално

10.0
0.0
Област София

Община Божурище

Никога не
посещавали училище
Дете

Фигура 31. Население по степен на завършено образование, Източник: НСИ.
VII. 3. 6. Възпроизводствен процес
Естественото възпроизводство на населението на дадена територия се изразява чрез
постоянното му възобновяване и смяната на едни поколения с други. Количествената му
страна обхваща естественото движение на населението, което се характеризира с
процесите раждаемост и смъртност. До голяма степен раждаемостта зависи от броя на
сключените бракове и броя на разводите, както и от половата, възрастовата, етническата
и религиозната структура на населението.
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През изследвания период 2012-2016 година броят на ражданията и на смъртните
случаи варира. В края на периода се забелязва увеличаване както на броя на живородените,
така и на този на починалите спрямо 2012 г. Въпреки това броят на смъртните случаи е
по-голям от този на ражданията, което определя отрицателните стойности на естествения
прираст в общината.

Таблица 11. Възпроизводство на населението в община Божурище.
2012
56
124
-68

Живородени
Умрели
Естествен прираст

2013
41
123
-82

2014
62
136
-74

2015
51
125
-74

2016
72
138
-66

Източник: НСИ
Броят на смъртните случаи в община Божурище през 2016 г. е 138, а на ражданията
– 72. Коефициентът на раждаемост е 8,6 ‰, а коефициентът на смъртност – 16,5 ‰. На
общинско ниво раждаемостта е по-ниска в сравнение с тази в област София /8,7 ‰/ и
страната /9,2 ‰/. Коефициентът на смъртност и по-висок от средния за страната /15,1 ‰/,
но е по-нисък от този в областта /18,2 ‰/. Основен фактор, обуславящ динамиката в
общата смъртност е процесът на демографско остаряване. Той се

характеризира с

промени във възрастовата структура на населението и по-конкретно намаление на
относителния дял на младите хора и увеличаване на дела на по-старите.
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Фигура 32. Естествено движение на населението на община Божурище, Източник: НСИ.
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Отношението между коефициентите на раждаемост и смъртност на населението
намира израз във вариациите на коефициента на естествен прираст. Поради по-големите
нива на смъртност спрямо раждаемост е налице отрицателен естествен прираст през
последни 5 години в община Божурище. Това дава основание да се твърди, че е налице
постепенно влошаване на показателите за възпроизводство на населението на общината.
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Фигура 33. Коефициент на естествен прираст на населението на община Божурище,
Източник: НСИ
Разликата между ражданията и умиранията определя отрицателния естествен
прираст в общината, който през 2016 г. е -7,9 ‰. Отрицателният естествен прираст в
комбинация с остаряването на населението силно влошава възпроизводствените
възможности на населението в общината.

VII. 3. 7. Механично движение на населението
Механичното движение на населението се определя от броя на заселените и
изселените от общината. То влияе върху броя и динамиката на населението, както и върху
половата, възрастовата, брачната и други структури на населението.
За периода 2012-2016 г. в община Божурище не може да бъде забелязана явна
закономерност в броя на заселените и броя на изселените. Въпреки това се наблюдава поблагоприятно механично движение на населението в община Божурище, спрямо общата
тенденция за страната. Положителен механичен прираст е отбелязан през 2012, 2014 и
2015 година. Най-ниски стойности на механичен прираст са отбелязани през 2016 година,
когато на територията на общината е регистрирана най-ниската стойност на отрицателен
механичен прираст /-14/.
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Таблица 12. Механично движение на населението в община Божурище.
2012
270
141
129

Заселени
Изселени
Механичен прираст

2013
213
216
-3

2014
247
205
42

2015
311
218
93

2016
213
227
-14

Източник: НСИ
Броят и относителният дял на заселените варира през годините, като най-високи
стойности са отчетени през 2015 г. – 36,8 ‰. Изселените на 1000 души от населението са
най-много през 2016 година – 27,1 ‰. През последните години се забелязва тенденция за
увеличаване на емиграционната нагласа сред женското население, което води до
намаляване броя на жените във фертилна възраст и оказва негативно влияние върху
процеса на възпроизводство на населението.
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Фигура 34. Механично движение на населението на община Божурище, Източник: НСИ.

За периода 2012-2016 г. броят на заселените и броят на изселените души в общината
варира и не се очертава ясна тенденция. През по-голямата част механичният прираст е
положителен. Най-високи стойности са отбелязани през 2012 г., а най-ниски - през 2016
година, когато на територията на общината е регистриран минимален отрицателен
механичен прираст /-1,7 ‰ /.
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Фигура 35. Механичен прираст на населението на община Божурище, Източник: НСИ

В община Божурище е налице сравнително благоприятно механично движение на
населението, което е резултат преди всичко от близостта до град София и бързата и удобна
връзка, включително с градски транспорт. Това води до увеличаване на ежедневните
трудови пътувания и създава благоприятни условия за живот в общината.
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ИКОНОМИКА И ЗАЕТОСТ
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VII. 4. ИКОНОМИКА И ЗАЕТОСТ
VII. 4. 1. Регионален контекст
Община Божурище се намира в област София, в най-динамично развиващия се
район в страната и в непосредствена близост до столицата, която е основен национален
притегателен център както на население, така и на инвестиции. Регионалният контекст, в
който се развива община Божурище, определя до голяма степен нейния икономически
профил и детерминира перспективите пред нейното развитие.
През 2016 г. област София продължава да поддържа темпа на растеж, който
бележи след 2012 година, като се нарежда след столицата и Стара Загора по този
показател.
БВП на човек от населението в област София за
периода 2012-2016 година /в лв./
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Фигура 36. БВП на човек от населението в област София за периода 2012-2016 година /в
лв./, Източник: НСИ
Близостта до столицата оказва натиск върху заплатите и те също растат бързо, като
приближават средните за страната – 10 507 лв. при 10 535 лв. в страната през 2015 г.
Същевременно доходите на домакинствата все още не успяват да достигнат средните,
въпреки че нарастват постоянно в периода 2012–2016 г.
Повишаването на заплатите и доходите води до подобряване и на условията на
живот в областта. Делът на населението, живеещо с материални лишения, намалява до
38,5% /при 31,9% за страната/, а този на населението, живеещо под националната линия
на бедност – до 23,1% /при 22,9% за страната/ през 2015 г. През 2016 г. за втора поредна
година се наблюдава намаление на икономическата активност в областта и София изостава
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все повече от средните стойности за страната с коефициент от 62,2% при 68,7% за
страната. Намалението на активността води едновременно до намаление и на заетостта, и
на безработицата в областта. Коефициентът на заетост се свива с над 1 пр.п. до 57,9% при
63,4% за страната, а коефициентът на безработица – с близо 3 пр.п. до 6,9% при 7,7% за
страната.
Неблагоприятната образователна структура на местното население продължава да
се влошава. Висшистите в областта намаляват до под 14% /при средно 28% за страната/, а
хората с основно и по-ниско образование се увеличават до 24% /при средно 18% за
страната/. Този факт и непосредствената близост на областта до столицата поставят
естествени ограничители пред развитието на пазара на труда в областта.
Раздвижването на икономиката в областта през последните години се дължи
основно на повишаването на работещите предприятия и инвестициите в ДМА. През 2015
г. предприятията се увеличават до 41 на 1000 души от населението /спрямо 55 на 1000
души средно за страната/, а разходите за придобиване на ДМА нарастват с над 150 млн.
лв., достигайки 3059 лв./човек и изпреварвайки средните за страната стойности /2973
лв./човек/.
Относителният размер на ЧПИ в областта остава значително по-висок от средния
за страната и е относително стабилен в периода 2010–2015 г. Повече са и усвоените
европейски средства. Към 30 юни 2017 г. стойността на изплатените суми по оперативните
програми е 1588 лв./човек /при 1344 лв./човек за страната/..7
Община Божурище заема важно място в икономиката на областта, като следва
очертаните тенденции.
VII. 4. 2. Състояние на местната икономика
Състоянието на местната икономика се определя от много и различни по характер
фактори. Така, например, от важно значение е географското местоположение,
транспортните връзки, релефа, които детерминират достъпа до общината и определят
нейните връзки с други административни единици. Наличните природни ресурси
определят възможностите за развитие на различни индустрии, както и възможностите за
отдих и туризъм. Демографското развитие и образователната структура на населението
определят качеството на човешките ресурси. Административният капацитет на общината
е условие за качествен мениджмънт и активност. Историческото развитие както на
региона, така и в национален мащаб определя наличната база, на която стъпва

7

Източник: ИПИ Регионални профили
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съвременната икономика. Глобалните икономически процеси също оказват силно влияние
върху местната икономика, както показа икономическата криза от 2008 г.
Икономиката на община Божурище се формира под влиянието на всички тези
фактори, като основното въздействие идва от близостта ѝ до столицата.

VII. 4. 2. 1. Обща характеристика за икономиката и структурата на заетостта
Обща характеристика
През 2017 година в община Божурище функционират общо 370 предприятия или
3,8% от предприятията в областта за същата година. Броят на предприятията следва
тенденция на нарастване от 2012 година насам, когато наброяват общо 358. 8
ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА
ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА, ЗА 2016
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10 - 49
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над 50

Фигура 37. Групи предприятия според броя на заетите в тях лица, за 2016, Източник:
НСИ.
91% от предприятията са микропредприятия с до 9 заети. 20 на брой са
предприятията с между 10 и 49 заети, броят на предприятията между 50 и 249 и над 250
заети е конфиденциален в базата данни на НСИ. Разпределението на групите предприятия
е сходен с този на района.
Разпределението на броя предприятия по икономически дейности показва
преобладаване на предприятията, работещи в сферата на търговията, следвани от тези в
производствената сфера и селското стопанство на трето място.

Всички статистически данни в сферата на икономиката са с източник НСИ, освен ако не е посочено
друго.
8
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Брой предприятия по икономически дейности за периода 2012-2016
г.
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Тенденциите, които се очертават за периода 2012-2016 година показват засилване
на позициите на селското стопанство и увеличаване на броя на работещите в бранша от
29 на 41. Занимаващите се с Търговия на намаляват от 115 на 102, а тези в сферата на
преработващата промишленост остават статични като брой.
Приходите от дейността на предприятията представляват сума от приходите от
оперативна дейност и финансовите приходи. Приходите от дейността на нефинансовите
предприятия през годините се увеличават и то с бързи темпове, като отбелязва прираст с
близо 40%. Нетните приходи от продажби /приходи от продажби на продукция, стоки и
услуги, вкл. приходи от продажби за износ/ нарастват със също толкова.
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Приходи от дейността и нетни приходи от продажби на
нефинансовите предприятия за община Божурище за
периода 2012-2016 г.
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Фигура 38. Приходи от дейността и нетни приходи от продажби на нефинансовите
предприятия за община Божурище за периода 2012-2016, Източник: НСИ

Общината формира 1,3% от нетните приходи на района. Разпределението по
икономически дейности показва преобладаващ дял на преработващата промишленост,
която формира 40% от нетните приходи от продажби в общината, следвана от търговията,
която формира 23,3% и селското стопанство, което се нарежда на трето място с едва 1,6%.
В тенденцията за развитие на секторите за разглеждания период прави впечатление
динамичното движение в преработващата промишленост, където макар броят на
предприятията да остава непроменен, реализираните нетни приходи от продажби се
покачват, и то с голяма амплитуда за периода 2014-2016, като заемат все по-голям дял от
нетните приходи на общината за този период.
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Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия в
община Божурище за периода 2012-2016 г. по икономически
дейности /в хил. лв/
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Фигура 39. Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия в община
Божурище за периода 2012-2016 г. по икономически дейности /в хил. лв/, Източник:
НСИ
Оттук можем да направим извода, че предприятията, ангажирани в преработващата
промишленост, имат по-висока производителност и заемат важна част от икономиката на
общината, като формират нейния цялостен облик. Характерният производствен профил на
община Божурище е свързан с непосредствената близост до столицата, което позволява
общината да поеме част от производствените мощности, които имат близък, голям и
платежоспособен пазар, какъвто е столицата. Динамиката на тези процеси се засилва през
последните години, което е пряко свързано ролята на ОУПО в устройството на
територията, създаващо условия за настаняване на предприятия. Тези процеси следва да
се вземат предвид при разписването на документа.
Основните инвеститорски намерения, заявени за общината, са свързани с
формирането на икономическата зона София-Божурище. Зоната се намира частично в
землището на с. Гурмазово. За целта се набляга на осигуряване на бърза връзка на зоната
със столицата, като изграждането на съответната инфраструктура е един от приоритетите
за 2018 година на „Национална компания индустриална зона“ ЕАД /НКИЗ/. Осигурен е
обществен транспорт за индустриалната зона и работещите там вече разполагат с по-бърза
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и лесна връзка със София /до метростанция „Сливница“/, както и със селата в района.
Обсъжда се изграждането на интермодален терминал и удължаването на столичния бул.
„Царица Йоанна“, като идеята е да се улеснят инвеститорите. По данни на НКИЗ към 2017
г. в зоната са привлечени 19 инвеститора, 14 от които български. Те са обещали да
разкрият над 1000 работни места.
Чуждестранните преки инвестиции в общината през 2016 г. са 58 576,7 хил. евро
като нарастват цели 34 пъти спрямо 2012 година. Въпреки това, те представляват едва
0,4% от тези в областта. Инвестициите са разпределени в сферата на търговията и
индустрията.
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи също нарастват – 2,5 пъти.

Разходи за придобиване на ДМА по икономически дейности
в община Божурище за периода 2012-2016 г.
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Фигура 40. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически
дейности за периода 2012 - 2016 година, Източник: НСИ.
Направените разходи за ДМА са основно в направление Индустрия и Търговия,
като е видно, че през 2016 година те рязко нарастват. В сферата на селското, горско и
рибно стопанство инвестициите са сравнително равномерни през годините. Основната
тенденция е за покачване, за разлика от периода 2007-2011 година, когато инвестициите
намаляват близо 5 пъти. Този показател е силно динамичен и се влияе от общата
икономическа ситуация и възможността на фирмите да отделят средства за инвестиции.
Влагането на средства в Научна и развойна дейност също е инвестиция, която води
до модернизация и оптимизация на процесите и на увеличаването на добавената стойност
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на продукцията. За 2016 година вложените в НИРД средства са 1391 хил. лв, а за 2015 –
143 хил лв. , като в общината са направени 14% от инвестициите в НИРД в района.
Според ИСУН за предходния програмен период са приключени общо 6 проекта на
обща стойност 3 897 085 лв., като бенефициенти на 4 от тях са частни фирми и са насочени
към технологична модернизация, въвеждане на международни стандарти и подобряване
на условията на труд. Това са външни средства, които се вливат в икономиката на
общината и усвояването им е един от приоритетите на национално ниво.
Общината обхваща 9 населени места – 8 села и общинския център, като
икономиката е съсредоточена основно в град Божурище и в село Гурмазово, където се
намира част от икономическата зона. Селото е обект на засилен инвестиционен интерес,
което води до системно и значително по обем нарастване на строителството, най-вече на
промишлени сгради. Местната власт не допуска установяването в района на тежки
индустриални и замърсяващи производства, поради което дейността на предприятията е
съсредоточена главно в леката промишленост, съхраняването и преработката на
селскостопанска продукция, фармацията и развитието на закрити складови площи.
Необходима е инвестиция в транспортната инфраструктура, за да се наваксва бурното
развитие на икономическите дейности.
Икономическите показатели на община Божурище разкриват изключително
благоприятни тенденции в нейното развитие, които освен позитивни са и устойчиви във
времето. Сътресенията от икономическата криза са вече преодолени и темповете на
развитие изпреварват средните за страната. Развиват се интензивно индустрията,
търговията, селското стопанство, като общината привлича и инвестиции за своето
развитие. В този период на подем от изключително важно значение е правилното
насочване на усилията за увеличаване на ефекта и ползите от икономическите процеси. В
този смисъл ключов момент е планираната икономическа зона, която макар и вече
обособена, е в начален стадий на своето развитие и тепърва очаква да се разгърне чрез
инвестиции в инфраструктура и заздравяване на връзките със столицата.
Структура на заетостта
Равнището на безработица е едва 2%, което го прави най-ниско за областта /средно
8,9%/ и много под средното за страната – 8%. Възможността да се осъществяват
ежедневни трудови пътувания към столицата, както и новите възможности, които се
развиват в общината в лицето на икономическата зона правят общината едно от местата в
страната с на-ниска безработица, като дори в столицата тя е 2,3%. Наличието на работни
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места влияе положително върху демографията в общината, структурата на населението,
както и миграционните процеси.
Регистрираните безработни са едва 81, като само 9 от тях са на възраст до 29 години
и само 6 са безработни повече от година. На фона на тенденциите в страната, община
Божурище коренно се различава от общия облик на малките общини, като разкрива една
изключително благоприятна ситуация от гледна точка пазар на труда.
Привличат се инвеститори във високотехнологични производства, което налага
поддържането на добра структура на образованието и висококвалифицирани специалисти,
които да отговарят на търсенето на пазара на труда.
Освен с малко безработни, общината се характеризира и със сравнително добро
заплащане, като средната брутна заплата на наетите лица по трудово правоотношение към
2016 г. е 12 820 лв., което е по-високо от средното за областта 11 230лв.
VII. 4. 2. 2. Характеристика за селското стопанство
Селското стопанство има стабилно развитие през годините, като към 2016 година в
сектора работят 41 предприятия и формира нетни приходи от продажби от 6760 хил лв.
или 1,6% от общите в страната.
Сформирана е Местна инициативна група МИГ Трън-Брезник-Божурище, която е
поставила стратегия за развитието на земеделието в района на трите общини.
Растениевъдство
Растениевъдството в общината има благоприятни условия за развитие от гледна
точка агроклиматични условия. Балансът на територията към 2011 година показва, че
земеделската територия е 107150 дка или 75% от територията на общината. Основно се
отглеждат зърнени и технически култури.
Животновъдство
Животновъдството е по-слабо развито от растениевъдството и е основно
представено от овцевъдство и птицевъдство. Традиционно за района е отглеждането на
коне.
Горско стопанство
Според баланса на територията за 2011 година, горските територии в общината са
21194 дка и представляват 0,6% от горските територии в областта. Горското стопанство
не играе определяща роля в структурата на икономиката.
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VII. 4. 2. 3. Промишленост и строителство
Преработващата промишленост е най-динамично развиващата се в общината, като
привлича и най-много инвестиции. В сферата функционират 52 предприятия, които
произвеждат продукция на стойност 168 374 хил. лв. или 52% от общо произведената и
генерират нетни приходи от продажби на стойност 166 506 хил. лв. или 39,7% от общата.
В

община

Божурище

са

развити

хранително-вкусовата

промишленост,

химическата промишленост, както и дървообработване и металообработването. Съгласно
Заданието за изготвяне на ОУПО, основни икономически субекти на територията на
общината са: производство на електрически съоръжения - „Оскар Ел”, преработвателна на дърво, фасонирани дървени изделия, кухненска, офис и мека мебел: „Метрон” и
„Станков”; производство на шоколадови бонбони-„Милмекс”, производство на
сладкарски изделия - „Маркрит”, печене на ядки-"Вениана', мелници - 2 бр.; производство
на ветеринарно-медицински препарати-'"Примавет", перилни и почистващи препарати,
дезинфектанти,

хотелски

консумативи-"Виста".

Застъпена

е

дребна

шивашка

промишленост, преработката на метали и производство на метални изделия, сглобяване
на ПВЦ-дограма, капачки за хранително-вкусовата промишленост, кашони от велпапе и
др.
Привличат се нови инвестиции от високотехнологични компании. Фирмите са с
различен профил и дейност, сред които логистични центрове, транспортен терминал,
фармация и производство. Има специализирани предприятия в производството на
опаковъчната промишленост, производство на мека и корпусна мебел, производство и
монтаж на хладилни изолации на бусове и др, производство на хляб, включително на
биохляб. Един от основните инвеститори в икономическата зона е "Бер-Хелла
термоконтрол", където се произвеждат автомобилни компоненти за някои от премиум
моделите на Audi, BMW и Mercedes. През 2017 година „Геран Био“ ООД стартира
изграждане на нова производствено-администратиена база в община Божурище, която от
началото на 2018 г. е в експлоатация като произвежда опаковки от крафт, картон и хартия.
Балкам АД строи фабрика в Божурище през 2003 година като инвестира над над 10 млн.

долара. Фабриката е с най-голямата производителност на оборудването на Балканите,
чийто капацитет задоволява целия пазар на кафе в България. Тя е оборудвана с модерна
технология от последно поколение.

9

Фирма Римпекс ТМ прозвежда дворни врати и

огради от ковано желязо както и индустриални врати с огромни размери.10

9

https://balkam-group.com/manufacturing/0
http://rimpexgroup.com/

10
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Съгласно Заданието за изработване на ОУПО в общината е формирана структура за
преработка и оползотворяване на отпадъци от хартия и пластмаси, които подлежат на
рециклиране - "Унитрейд БГ" ООД , като е добре да бъде изведена в промишлената и
складова зона в югозападния край на Божурище, а терена, на който е разположена в
момента, да бъде преотреден за високо жилищно строителство.

Строителство

В строителството функционират 28 предприятия към 2016 година, които генерират
нетни приходи от продажби на стойност 4 691 хил. лв., което представлява 1,1% от тези
на общината. Основните приходи са от гражданско строителство и от сградно
строителство. През 2015 година се наблюдава пик на приходите от строителство на
стойност 11950 хил.лв., като през 2016 приходите отново влизат в нормалните си граници
– 4532 лв.
VII. 4. 2. 4. Търговия и услуги.
В сферата на търговията в община Божурище функционират 102 предприятия за
2016 година като те произвеждат 5,4% от приходите в общината и реализират нетни
приходи от продажби на стойност 97 947 лв. /23,3% от тези в общината/. Реализираните
нетни приходи от продажби се покачват плавно в периода след 2012 година като
затвърждават второто по значимост място на сектора в икономиката на общината.
VII. 4. 2. 5. Туризъм
Туризмът в община Божурище не е сред структуроопределящите икономически
сектори в общината, но има своето важно значение и перспективи. В сектора работят 27
предприятия и реализират 780 хил. лв. нетни приходи от продажби.
Налице е План-Програма за развитие на туризма в община Божурище с хоризонт
на действие 2013-2020 г., която определя насоката в развитието на сектора за периода и
обвързва развитието на туризма в общината като подкрепящ този в столицата, като
посочва основна стратегическа цел: Божурище - подкрепящ, устойчив и интегриран
културно-туристически център на Столицата.
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Изводи
Община Божурище разчупва традиционния за малките общини в България
икономически профил като има изявена индустриална насоченост, позитивни тенденции
в развитието си и е притегателен център за инвестиции. Забележителна е още
изключително ниската безработица, която е рекордна за страната. Тези обстоятелства са
основно следствие на непосредствената близост до столицата, която позволяват
ежедневни трудови пътувания, достъп до платежоспособен и голям пазар, както и добра
транспортна обезпеченост. Развитието на общината се предопределя от планирана
икономическа зона, която ще обособи нов център за инвестиции за високотехнологични
предприятия и ще придаде нов тласък на стопанското развитие на общината като ще
засили сегашния индустриален подем.
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СОЦИАЛНА СФЕРА
ЕЛЕМЕНТИ НА ЗДРАВНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
ОБРАЗОВАТЕЛНА И КУЛТУРНА
ИНФРАСТРУКТУРА
СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
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VII. 5. СОЦИАЛНА СФЕРА
VII. 5. 1. Здравна инфраструктура
На територията на община Божурище функционират две лечебни заведения за
извънболнична помощ – медицински център и медико – диагностична лаборатория.
▪

Медицински център, гр. Божурище - пл. Първи май № 7;

▪

Медико – диагностична лаборатория Д-р Филевски ЕООД - гр. Божурище, пл.
Първи май №1.

Непосредствената близост до столицата прави достъпността до болнична помощ
бърза и сравнително лесна и компенсира липсата на болнично заведение на територията
на общината.
От декември 2017 г. е открит филиал на Спешната медицинска помощ в гр.
Божурище, който да обслужва територията на общината. Филиалът разполага с две
линейки и 19 души персонал, разпределен в 6 екипа. До края на 2017 г. общината се
обслужва от филиала на ЦСМП-София в гр. Костинброд.
На територията на общината функционират две аптеки, разположени в общинския
център - "Божур-Фарма" ЕООД /град Божурище, пл.1-ви Май №1/; ЕТ "Александра
Васева" /град Божурище, бул. Европа , ж.к. Жилища № 17/.
Осигуреност с лекари
Общопрактикуващите лекари са 5 на брой, лекарите специалисти - 9 и един
лаборант.
Населението, обслужвано от един лекар на територията на община Божурище, към
2016 г. е 761 души, като тенденцията е броят им да се увеличава през последните години.
В сравнение със стойностите на показателя за областта и общината, обезпечеността с
лекари е около три пъти по-ниска.
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Фигура 41. Население, обслужвано от един лекар.

Населението, обслужвано от един лекар по дентална медицина на територията на
община Божурище, към 2016 г. е 2093 души, като през последните години тази стойност
варира в малки граници. Осигуреността със стоматолози е доста по-ниска в сравнение с
този показател за страната. По-близки са стойностите до тези за областта, като в за същия
период в област София – област се забелязва положителна тенденция.
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Фигура 42. Население, обслужвано от един лекар по дентална медицина.
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Детски ясли
Към структурата на здравеопазването спадат и детските ясли. В град Божурище
функционират две детски ясли, които са към детските градини и са единствените за
общината. По отношение на осигуреността с места до 2013 г. се наблюдава дефицит, но
от 2014 г. броят на местата започва да расте и надвишава броя на децата.
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Фигура 43. Брой деца и места в детските ясли

Секторът здравеопазване в община Божурище се отличава с по-ниска осигуреност
с лекари, спрямо средното за областта и страната. Заведения за болнична помощ няма, но
близостта до столицата компенсира тяхната липса. Заведенията за извънболнична помощ
и аптеките са разположени в общинския център. Положителна тенденция в развитието на
сектора е откриването на филиал за спешна медицинска помощ в гр. Божурище. Съгласно
мерките, заложени в общинския план за развитие на общината за периода 2014 – 2020,
интервенциите в сектора следва да се насочат към подобряване на достъпа до медицинска
помощ и повишаване на здравната култура и подобряване на достъпа до дентално
медицински услуги и програми за здравна профилактика.
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VII. 5. 2. Образователна инфраструктура
Структурата на образованието в община Божурище се състои от 2 детски градини
и 2 общообразователни училища, както следва:
▪

СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ – гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ 10;

▪

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Хераково, ул. Христо Ботев 13;

▪

ДГ „Буратино” – гр. Божурище, ул."Иван Вазов" №17;

▪

ОДЗ „Детелина“ – гр. Божурище, ж.к.”Жилища” №2.

Учебни институции
Териториалното разположение на училищата в общината включва общинския
център град Божурище и с. Хераково.
СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ – гр. Божурище е разположено в три сгради и включва
общо 31 класни стаи11. През изминалия планов период в училището са изпълнени редица
национални и международни проекти за повишаване квалификация на персонала /с
финансовата подкрепа на ЕСФ/, въвеждане на целодневна организация на учебния процес
/с финансовата подкрепа на ЕСФ/, културен обмен на ученици чрез размяна на визити с
партньори от различни страни /проект "Говорещи снимки" по секторна програма
„Коменски“ – „Международни училищни партньорства“/,

провеждане на работни

ателиета и семинари за решаване на социални и екологични проблеми /„Водата в нашия
свят“ по програма „Еразъм+"/ и др.
Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” е разположено в село Хераково и
включва 7 класни стаи. Финансира се от общинския бюджет.
Броят на учащите в учебните заведения през последните три години бележи ръст,
като до 2013/2014 г. тенденцията е била към намаляване. По отношение на учащите по
групи класове, най – голям е делът на учениците I – IV клас, следвани от тези в класовете
V – VIII клас и най-малък е делът на учащите средно образование IX – XIII.

Източник на информация: Задание за разработване на Общ устройствен план на община
Божурище
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Детски градини
В община Божурище функционират две детските градини, и двете разположени в
град Божурище. Обезпечеността с места към момента е достатъчна, като до учебната 2014/
2015 г. броят на децата е надвишавал броя на местата в детските градини.
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Фигура 46. Брой деца и места в детските градини в община Божурище.

Обезпечеността с учебни институции и детски градини в община Божурище е добра
и не се индикира необходимост от разширяване на мрежата от образователни институции.
Близостта до столицата и разнообразните възможности за обучение, привлича голяма част
от учащите, особено в основните и средни класови групи. Следва да се продължат
дейностите, насочени към подобряване качеството и достъпа до образование, като се
реализират проекти за модернизация на учебния процес, подкрепа и разширяване на
извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца и младежи и обучения и
ориентация на младото поколение към професии от местно значение и професии с трудова
реализация.
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VII. 5. 3. Културна инфраструктура
Културна дейност на територията на община Божурище се развива основно в
читалищата. Културната инфраструктура включва 7 читалища. Посещения на музеи, кина,
галерии се реализират в столицата.
В шест населени места в община Божурище функционират читалища. Изключение
правят селата Делян, Росоман, Мала Раковица и Златуша. В с. Гурмазово техният брой е
две.
Таблица 13. Териториално разположение на читалищата в община Божурище
Населено място
с. Хераково /ул. "Симеон Велики" 30/
с. Пролеша /ул. "Христо Ботев" 76/
с. Храбърско /ул. "Липа" 6/
с. Гурмазово
с. Гурмазово /"Младен Панов" 12/
гр. Божурище /бул. "Европа"/
с. Пожарево /"Космонавт Георги Иванов" № 103/

Читалище
"Васил Левски-1923"
"Светлина-1924"
"Просвета 1925"
„Христо Ботев“
"Богатово - 2015"
"Христо Ботев-1934"
"Васил Левски 2012"

Източник: Регистър на Народните читалища, 2018 г.
Читалището в общинския център град Божурище е най-голямо и развива найразнообразна дейност. Регистрираните членове към 2016 г. са 189. Функционират 5
кръжоци, клубове и школи по изкуства, 1 езикова школа, 4 фолклорни състава, 4 танцови
групи, 2 групи за класически и/или модерен балет, съвременни и характерни танци и 1
дамски клуб с благотворителна дейност. През 2015 г. е извършен ремонт на сградата по
проект по програма за ТГС.
Основната дейност на читалище "Васил Левски-1923" в с. Хераково е библиотечноинформационната. Читалището разполага със салон, библиотека, книгохранилище и
етнографска сбирка. Регистрираните членове са 57 и развиват дейността си 4 броя клубове
и школи по изкуствата, 2 фолклорни формации и 1 танцов състав. В читалището има 1
музейна колекция.
Читалището в село Храбърско разполага със салон и библиотека и в него са
регистрирани 106 члена. Функционират танцов клуб „Детелини“, детска театрална група,
група по зумба.
В село Гурмазово функционират две читалища „Христо Ботев“ и "Богатово - 2015".
Регистрираните членове в "Богатово - 2015" са 57, съгласно информационната карта на
читалището за 2016 г. и развиват дейността си 1 фолклорен състав и 1 хор. През 2016 г. е
направен основен ремонт на сградата.
В читалището в село Пожарево са регистрирани 80 члена и функционират Школа
за народни танци, Театрална школа, Кръжок за шев и кройка, Дамски клуб, Младежки
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клуб, Школа за приложни изкуства, Кръжок за организиране на разнообразни занимания
за деца, Клуб за професионално ориентиране, Кръжок по краезнание „Пожарево вчера,
днес и утре“, Самодеен танцов ансамбъл „Огин“. През 2012 г. е направен основен ремонт
на сградата.
В читалище „Светлина 1924“ в с. Пролеша функционира група за народни танци,
школа по английски език и клуб „Природолюбител“. Към момента сградата се нуждае от
основен ремонт.
В читалищата ежегодно се организират местни и национални празници, фолклорни
фестивали, спортни събития и събори. Това определя и богатия културен живот в селата
и града, който въпреки липсата на разнообразни културни институции, е изпълнен с много
празници, чествания и участия с богата художествена самодейност.
VII. 5. 4. Спортна инфраструктура12
Спортната инфраструктура в община Божурище включва няколко конни бази,
игрище за плажен волейбол, фитнес център, футболно игрище в с. Хераково, спортна
площадка за баскетбол в град Божурище, физкултурните салони и дворното пространство
в училищата. Основната конната база е отдадена на концесия, като ежегодно там се
провежда турнир по прескачане на препятствия на ФЕИ за югоизточна Европа.
Физкултурният салон в СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“ – гр. Божурище е превърнат във
волейболна зала.
На територията на общината функционира един спортен клуб - Сдружение
„Спортен клуб Божурище“, развиващ следните видове спорт - волейбол, джудо, сумо,
самбо, таекуондо. мини футбол, канадска борба. Провеждат се съвместно турнири, някои
от които станаха традиция, като турнири по футбол и плажен волейбол.
Общината разполага с готови проекти за футболно игрище, тенис и волейбол на
територията на град Божурище. Има технически проект за спортни игрища: второ игрище
по минифутбол и плажен волейбол в гр. Божурище- проектът е работен с издадено
разрешение за строеж.

Източник на информация: Община Божурище, Задание за изработване на общ устройствен план
на община Божурище
12
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VII. 5. 5. Социална инфраструктура13
На територията на община Божурище се предоставят следните социални услуги в
общността:
„Наблюдавано жилище“ – Услугата е разположена в предоставената от община
Божурище сграда на училище в с. Гурмазово. Капацитетът му е 10 места и е предназначено
за младежи над 18 г . напускащи специализираните институции.
„Детска млечна кухня”- Към ОДЗ „Буратино“ функционира детска млечна кухня с
капацитет 300 абоната.
„Домашен социален патронаж” – Услугата е мобилна и е с капацитет 90 лица.
Включва доставка

на

храна,

обгрижване

в

дома, посредничество, помощ в

домакинството и др.
„Личен асистент” – Услугата е мобилна и осигурява грижи в семейна среда за лица,
които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния
живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи. Финансира се по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз.
От 2015 г. в село Пролеша е разкрит частен Дом за възрастни хора „Магнолия“ с
капацитет 22 места.

13

Източник на информация: община Божурище, Задание за Общ устройствен план на община Божурище
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VII. 5. 6. Инфраструктура на общественото обслужване
Административното обслужване на територията на община Божурище се
осъществява от общинска администрация Божурище със седалище гр. Божурище. Общият
брой населени места е 10, като статут на кметства имат селата Пожарево, Пролеша,
Хераково и Храбърско. За село Гурмазово са предприети стъпки за присъединяването към
гр. Божурище. На заседание на общински съвет от 01.12.2011 г. се приема решение за
извършване на административно-териториална промяна чрез присъединяване на с.
Гурмазово към гр. Божурище като квартал. С това се слага началото на процедурата по
заличаването на селото като самостоятелна административна единица. Към 2018 г. тази
процедура формално не е прекратена, но не са предприети и никакви действия по нея.
Пощенски станции има в гр. Божурище, с. Златуша, с. Хераково, с. Храбърско, с.
Пожарево, с. Пролеша.
За обществения ред и сигурността се грижи Участък "Полиция" – гр. Божурище,
част от структурата на Районно управление Сливница, Областна дирекция на МВР –
София. Територията се обслужва два полицейски инспектора.
Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” към РСПБЗН София осигурява пожарната безопасност и защита на населението на територията на
общината.
Община Божурище попада в обхвата на Районен съд Сливница.
Община Божурище попада в границите на ТП "Държавно горско стопанство
Сливница", най-новото поделение в обхвата на Югозападното държавно предприятие.
Обектите на общественото обслужване – държавни и общински структури
включват и Общинска служба “Земеделие”, Дирекция „Социално подпомагане“,
„Eлектроразпределение” /Подстанция Божурище/, „В и К” – Божурище, Дирекция "Бюро
по труда" Сливница.
Обектите на общественото обслужване, представляващи търговски обекти и обекти
за обществено хранене, регистрирани и категоризирани на територията на община
Божурище са концентрирани в общинския център.
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VII. 6. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
В областта на планирането и управлението на територията липсват общоприети
дефиниции за понятията пространствено развитие и регионално развитие. Поради това
често в тях се влага еднакъв смисъл и се използват като взаимно-заменяеми понятия.
Същото се отнася и за понятията пространствено планиране и регионално планиране.
Причините за това са много и разнообразни – от чисто академични интерпретации и
концепции за разбирането и изследването на развитието в пространствен аспект, до
политико-административния смисъл, който се влага в използването на тези понятия в
различните национални управленски системи, на различни нива и от различни публични
и други организации. Поради изключително широкия обхват на тази проблематика, в
„оборот” са множество определения, които варират между традиционното планиране на
земеползването и стратегическото планиране на регионалното развитие. Понякога
процедурите и инструментите в областта на пространственото планиране се отнасят до
координацията и/или интеграцията на пространствените измерения на секторните
политики чрез целеви териториални стратегии, което в голяма степен ги приближава поскоро до класическото стратегическо планиране на регионалното развитие за сметка на
устройственото планиране.14
В ЕС посочените понятия също се интерпретират по различен начин. Понякога те
се използват комплексно в стратегически смисъл на различни нива за обобщаване на
политически намерения и действия, адресирани към оптимизиране на организацията на
обществото в пространствен аспект.15 В тази връзка, понятието пространствено развитие
се отнася пряко към процесите на еволюция/развитие на територията и съставните й
компоненти, понятието пространствено планиране се тълкува като „организирана
съвкупност от методи”16, а понятието пространствена политика – като „структуриран
набор от планирани дейности и интервенции, които влияят: върху пространственото
развитие на различните категории териториални общности, върху производствените,
пазарните и комуникационните системи и върху обособената среда с природен,
урбанизиран и социален характер”17. Този набор от дейности и интервенции обикновено
се свързва с над-локалните /супра-локалните/ териториални нива и се разбира като

14

Spatial planning: Key instrument for development and effective governance, UN, 2008
Faludi A 2002a. The European Spatial Development Perspective /ESDP/. An overview. In Faludi A /ed/.
European spatial planning, 3−36. Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA.
16
CEMAT GLOSSARY OF KEY EXPRESSIONS USED IN SPATIAL DEVELOPMENT POLICIES IN
EUROPE, Document presented at the 14th Session of the European Conference of Ministers responsible for
Spatial/regional Planning, Lisbon /Portugal/, 26-27 October 2006
17
Пак там
15
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централизиран, широкообхватен процес на планиране и оптимизация на структурата и
развитието на дадено обособено пространство. Понятието „широкообхватен“ се отнася
до функциите на „пространствена координация“ и „хармонизация“ на тези елементи от
секторните политики, които имат ясно изразено пространствено влияние, а понятието
„над-локално“ подчертава обстоятелството, че териториите, обект на пространствено
планиране като цяло надхвърлят мащаба на местните интереси и юрисдикцията на
местното самоуправление. „Централизираният“ характер на процедурата се свързва с
необходимостта от прилагането на добре организирана и централно управлявана система
за планиране и координация на интервенциите. Това произтича от потребността да бъде
постигната реалистична структура/организация на антропогенните елементи и системи и
тяхното съчетаване с компонентите на природната среда, при спазване на определени
изисквания за минимална вреда върху естествени процеси, протичащи в пространството.
От друга страна, „дадено обособено пространство” при пространственото планиране не е
задължително да съвпада с административните граници за съответното териториално
ниво, тъй като повечето природни и социално-икономически процеси и структури не се
ограничават от административните граници.
Друга съществена особеност на стратегическите документи за пространствено
развитие е необходимостта от вертикалната и хоризонталната им интеграция.
Вертикалната им интеграция гарантира съгласуваност чрез прилагане на единен подход
по отношение на различните териториални йерархични нива. От своя страна,
хоризонталната интеграция осигурява възможност за по-широко пространствено
третиране на проблемите, които често са общи както за целевата, така и за съседните ѝ
територии /райони/, което предоставя възможност за сътрудничество между тях и
обединяване на усилията им за тяхното решаване.
Според някои виждания 18 регионалната политика е начин правителството да се
намесва в разпределението на различни дейности в различните региони, като се фокусира
главно към разпределението на икономическите дейности. Много често регионалната
политика включва широк спектър от действия, насочени към преразпределение на
икономическите дейности към региони в икономически спад, изправени пред
необходимостта от преструктуриране на икономическите сектори в техния обхват. От своя
страна, регионалното планиране предлага решения чрез система от координирани
действия за решаване на проблемите в регионите от съответното ниво. Докато

18

Best practice guidelines for instruments of regional development and spatial planning in an enlarged EU
/2005/, The GRIDS project, INTERREG IIIC, Cardiff University
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регионалната политика се съсредоточава върху механизмите за решаване на проблемите
вътре в региона, то регионалното планиране се фокусира върху по-широк кръг въпроси в
рамките на региона чрез подготовка и прилагане на интегрирана стратегия за регионално
развитие, с чието изпълнение са ангажирани съответните институции /децентрализирани
органи на държавното управление, както и органите за местно самоуправление/.
Пространственото планиране, разбирано в по-широк контекст, разглежда начина на
организиране и използване на територията, наличните ресурси и съществуващи проблеми
/природни,

социално-икономически,

урбанизационни

и

инфраструктурни/,

като

идентифицираните ресурси и проблеми се анализират, оценяват и прогнозират, предлагат
се визия, алтернативи /пространствени предложения/ и подходяща за изпълнение
пространствена стратегия.
Съществуват мнения, че пространственото планиране е по-скоро стратегическа
процедура, осигуряваща методи и инструменти, с чиято помощ „публичният сектор цели
да повлияе върху бъдещето пространствено разпределение на дейностите. По този начин
се очаква да бъде създадена по-рационална териториална организация за приложение на
различните модели на земеползване и връзките между тях, както и баланс между нуждите
от развитие и целите на опазване на околната среда”.19
Пространственото планиране в рамките на нормативно структурираната система
за планиране и управление на територията има характер на комплексен стратегически
инструментариум. Той генерира информация в средносрочен и дългосрочен времеви
хоризонт за състоянието на националното пространство и за създаване на целеви модели
за „адаптиране“ на ключовите за развитието на територията пространствени компоненти,
ресурси и потенциали. На тази основа се формулират, инициират и провеждат конкретни
политики, насочени към устойчиво териториално развитие. Резултатите от приложението
на този инструментариум следва да се използват при определяне на териториалните
измерения на конкретните целеви интервенции, предмет на стратегическото регионално
планиране и необходимите действия и изисквания на тези интервенции по отношение
устройството на територията.
Обхватът на инструментариума за пространствено планиране в България е
нормативно определен от Закона за регионално развитие /ЗРР/20. Той може да се дефинира
като „система от взаимно свързани процедури и стратегически документи, имащи за цел
създаването на стратегия за интегрирано пространствено развитие при отчитане на

19
20

The EU compendium of spatial planning systems and policies /European commission, 1997/
Закон за регионално развитие, 2015
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териториалния потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие“21. Същите
покриват основните нива на териториалната основа за регионално развитие /национално
пространство, райони от ниво 2, области и общини/, като са налице две основни категории
инструменти:
▪

Концепции за пространствено развитие /на национално и общинско ниво/;

▪

Схеми за пространствено развитие /за райони от нива 2 и 3/.

Мястото на тези документи и връзката им с ОУПО на ниво община, както и с
останалите стратегически документи в системата на планирането на пространственото
развитие се вижда от /фиг.1/.
Основни компоненти на пространството, обект на политиката за пространствено
развитие
Независимо от ранга на различните категории стратегически документи в областта
на пространственото планиране, определени от чл.7а на ЗРР /НКПР, РСПР, РСПРО/,
включително и ОУПО, всички те се отнасят до формулиране на стратегически насоки в
развитието на конкретни ключови компоненти и системи на пространството. Тези
компоненти и системи обуславят структурата на националното пространство, като
същевременно представляват основа за формирането на политиката за регионално
развитие. Те предопределят начините за капитализиране на сравнителните предимства,
усвояването на потенциалите и ресурсите и решаването на основните проблеми, вкл. чрез
разработване и прилагане на съответните модели на ползване и устройство на
територията.
Реалното национално географско пространство е триизмерно /3D/ и представлява
система, включваща подсистемите територия 22 , акватория, земни недра и въздушно
пространство в техните граници и обеми. 23 Съответните компоненти и системи на

Чл.7а, ЗРР
Забел. От гледна точка на управлението, територията представлява природно създадено или
институционално дефинирано материално образувание, отчетливо определимо в географското
пространство по някакви формални критерии, служещи за нейното управление.
23
Забел. Според Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България /ДВ, бр. 98, 28.11.2014 г./ в националното географско пространство се включват
морските пространства, обхващащи вътрешните морски води, териториалното море /прилежащата към
брега ивица от 12 морски мили – една морска миля = 1852 м/, прилежащата зона /ивицата от 24 морски
мили, опираща до териториалното море/, континенталният шелф и изключителната икономическа зона
/ивицата от 200 морски мили отвъд границите на териториалното море/. Република България осъществява
своя суверенитет върху вътрешните морски води и териториалното море, както и въздушното
пространство над тях, тяхното дъно и неговите недра.
21
22
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пространството, обект на пространственото планиране, са ситуирани именно в рамките на
това национално пространство.
Определянето на съставните структури на пространството, представляващи обект
на политиката за пространствено развитие, е сложна задача. От една страна, това се дължи
до голяма степен на факта, че липсват общоприети стандарти за характеризиране на
структурните елементи на пространственото развитие в общоевропейски контекст, както
и на дискусионния характер на дефинициите на основните понятия и на различните
модели на пространствено планиране, възприети в отделните страни членки на ЕС. От
друга страна, при пространственото планиране се борави със специфична категория
информация, с ясно изразена геопространствена реферираност, която изисква
използването на специфични пространствено-аналитични процедури за нейното
генериране, анализиране, синтезиране и визуализиране.
Пространството

планиране

е

свързано

с

установяването

на

конкретна

пространствена конфигурация от взаимосвързани компоненти и протичането на различни
процеси, влияещи върху формираната природно-социална система в дадена част от
географското пространство. Главна цел на стратегическото пространствено планиране е
разработването на модел на желано бъдещо състояние на изходната пространствена
конфигурация, което се осигурява чрез структурирани намерения, цели и мерки за намеса.
Създаването на този модел са базира на симулация на отношенията между
пространствените обекти и структури, и процесите, които ги контролират. Симулациите
са динамични модели и се осъществяват от представени във вид на информационни
единици абстрактни репрезентации на реалните пространствени обекти, системи и
процеси. Така, всеки документ за пространствено планиране се основава на конструиране
и изследване на възможните бъдещи състояния и формирани конфигурации на
информационните репрезентации на пространствените обекти, системи и процеси. Тези
информационни репрезентации са „материалът“, чрез който се генерира съответният
стратегически документ в областта на пространственото планиране. В зависимост от
спецификата и характеристиката на информационните репрезентации, пространствените
обекти могат да се групират по следния начин /фиг.37/:
▪ Естествени. Те са природни и реално съществуващи обекти с техните атрибути.
Същите от своя страна са „среда” за протичане на природни процеси и явления с
континуален и/или дискретен пространствен характер.
▪ Изкуствени /антропогенни/. Те са реално съществуващи, създадени от човека
обекти и структури, отличаващи се предимно с дискретен характер от пространствена
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гледна точка и реално влияещи върху състоянието на естествените обекти и свързаните с
тях процеси и явления.
▪ Виртуални. Това са обекти, които реално не съществуват физически, но са свързани
с моделите на развитие и управление на обектите и процесите в пространството и техните
конфигурации. Такъв тип обекти са например административните граници.
▪ Концептуални. Те са обекти, които реално нямат физически измерения в
пространството, но се използват като инструмент за изследване, планиране и управление
на пространствено-функционалните отношения, конфигурации и процеси между
естествените, изкуствените и виртуалните структури. Визуално същите нямат „твърди“
граници, отличават се с „гъвкава геометрия“ и съдържание, основано на информация,
знания и концепции /разбирания/. Към тази група се отнасят агломерационните
образувания, осите на развитие, полюсите на растежа и др.

Фигура 47. Типология на пространствените обекти в стратегическото пространствено
планиране.
Необходимостта от изследване, прогнозиране и стратегическо въздействие върху
ключовите

обекти

и

системи

в

пространството,

изискват

на

първо

място

идентифицирането и определянето на обхвата на техните функционално-структурни
компоненти.
В ЗРР е посочен обхватът на задължителните компоненти на пространството,
върху които следва да се акцентира в процедурите на стратегическото пространствено
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планиране. Тези задължителни компоненти, подобно на повечето понятия в областта на
пространственото планиране, се отличават с различни по характер дефиниции и критерии
за границите им, структурата, пространствените и функционалните им характеристики.
Нормативно определените пространствени структури, които приоритетно следва да
присъстват в концепциите и схемите за пространствено развитие, са:
▪

На общинско ниво – селищната мрежа и нейната функционално-йерархична
структура, а за надобщинско ниво – мрежата от градове и центрове на
общини, като акцентът е поставен върху градските центрове и тяхната
функционално-йерархична структура;

▪

Агломерационните образувания;

▪

Осите на пространствено развитие от различен ранг;

▪

Транспортните коридори и формираната инфраструктурна база на
планираното пространство;

▪

Зоните с географска специфика, предопределяща и/или силно влияеща върху
моделите и тенденциите в развитието на територията;

▪

Структурата на пространството /в различни аспекти, свързани с ползването
на територията, различните категории организационни и функционални
системи и отношения, формирани и развиващи се в пространството/.
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VII. 6. 1. СЕЛИЩНА СИСТЕМА
Селищната мрежа представлява главният елемент за организация и активно
антропогенно усвояване на пространството и неговата трансформация от естествени
структури към хибридни природно-социални модели на развитие. От пространствена
гледна точка, селищната мрежа представлява система от линейно свързани локации, в
които е налице най-висока степен на антропогенизация и трансформация на естествените
ландшафти в изкуствени „хабитати“ /населени места/. Тези организирани антропогенни
„хабитати“ включват:
▪ Геодемографски /популационен/ компонент;
▪ Обособена „вътрешна среда“ на геодемографския компонент, с преобладаващ
„неприроден характер“, с определена функционалност, пространствена структура и
организация;
▪ Свързаност между отделните локации чрез изкуствени „коридори“ /„канали за
връзка“/, концентриращи технически съоръжения за осъществяване на комуникационнотранспортни дейности и движение на потоци с различен характер.
Геодемографският компонент е активният елемент, обуславящ спецификата на
организация и развитие на системата от селища, който отразява съвкупното и
организирано пространствено поведение на населението.
Характерни особености на съвременните селищни мрежи, които имат ключово
значение за стратегическото пространствено планиране, са следните:
▪

Селищната мрежа е сложно организирана система, чиито структурни елементи
и връзки между тях формират по интегриран начин ново качество на системата,
различно от индивидуалните характеристики на отделните й елементи;

▪

Селищната мрежа се отличава с йерархична организация и всеки компонент
може да се интерпретира като подсистема на система от по-висок ранг.
Йерархичният характер на системата се обуславя от организационноадминистративен модел, чрез който се управляват и организират отношенията
между нейните елементи;

▪

Селищната мрежа е позиционирана и се развива в пространството /средата/,
като между тях се осъществява непрекъснат обмен на материя и енергия.
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Тези особености на селищната мрежа налагат необходимостта при разработването
на ОУПО, тя да бъде анализирана от гледна точка на:
▪

Особеностите на геодемографското пространствено развитие: брой, географска
гъстота, структури на населението и тенденции в неговото естествено и
пространствено поведение /акцентът е поставен върху изследване на
различията

между

демографските

модели

в

различните

части

на

пространството, обект на стратегическо пространствено планиране/;
▪

Пространствените модели на организацията и на функционирането на
селищните системи и техните съставни елементи – населени места /възли в
селищната мрежа/ и „канали” за връзка между тях в обособеното пространство,
обект на стратегическо пространствено планиране

Фигура 48. Пример за моделиране на селищна мрежа: моделиране на потоци /а/,
идентифициране на канали за връзка /б/, идентифициране на възли /в/, дефиниране на
йерархии на възлите /г/, изолинейна репрезентация на мобилност в селищната мрежа /д/,
моделиране на селищната мрежа в пространството и времето /е/24

От своя страна, връзките между центровете /възлите/ в селищната мрежа, могат да
бъдат еднопосочни или двупосочни, като по тях се осъществява движение на потоци от
товари, пътници, капитали, информация и т.н. Центровете в селищната мрежа могат да
изпълняват функциите или на източници, или на приемници, или едновременно на
източници и на приемници на потоци

а
в

б
д

г
е

ж

Фигура 49. Еднопосочни и двупосочни връзки и източници на потоци /а, б/, приемници
на потоци /е, ж/, източници и приемници на потоци едновременно /в, г, д/.

24

Chorley, R.J, P. Haggett /editors/ /1967/ Models in Geography. Methuen, London
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Агломерационни образувания. С понятието агломерация най-общо се обозначава
„пространствено образувание, формирано от съседни територии с градска концентрация
на население, без да се отчитат административните граници”25. Обикновено за характерна
черта на агломерациите се приема наличието на относително непрекъснато застрояване на
територията, в което се включват различни по вид и функции компоненти: градски
структури, техните предградия и/или други свързани урбанизирани територии с градска
гъстота на заселване, които са източник на ежедневни трудови пътувания към основната
градска структура /ядрото, центъра на агломерацията/. Ядрото и неговият хинтерланд се
различават по гъстотата на населението, намаляваща от центъра на агломерацията към
периферията и по степента на застроеност на територията. Агломерациите могат да бъдат
както с едно ядро /моноцентрични/, така и с две и повече ядра /полицентрични/,
споделящи

обща

периферия,

като

големите

градски

агломерации

винаги

са

полицентрични /многоядрени/26

Фигура 50. Полицентричен /триядрен/ агломерационен ареал.
Понастоящем в нормативната уредба липсва дефиниция на тази категория
пространствени структури, което прави понятието агломерация твърде „еластично“ и
дискусионно от гледна точка на неговите структурни, функционални и пространствени
характеристики. В одобрената от Министерски съвет НКПР, е използвано понятието
„агломерационно образувание” /АО/, за което е приета следната дефиниция:
„Агломерационните образувания в националната територия се формират при наличието

Glossary of Demographic Terms, UN
/http://esa.un.org/unpd/wup/General/GlossaryDemographicTerms.aspx/
26
Anas, A., Arnott, R., Small, K. A. /1998/ Urban spatial structure. Journal of Economic Literature 36
25
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на градско ядро с достатъчен икономически, социален и инфраструктурен потенциал.
Агломерирането между населените места протича с различна скорост и интензитет
при различните йерархични нива на градове-центрове и се осъществява в зоната на
активно влияние. Изявата на интеграционните връзки между центъра-град и съседните
населени места се проявява по един и същи начин, но интензитетът зависи от
големината и значението, т.е. от йерархията на центъра“.
Така определено понятието „агломерационно образование“ по-скоро трябва да се
интерпретира като „функционален урбанизиран регион/ареал“ /или Functional Urban
Areas, FUAs/, под който се разбира формирано функционално пространство, съставено от
гъсто заселен урбанизиран район /ядро/ и прилежащите му територии, отличаващи се с
високо ниво на свързаност /включително ежедневни трудови пътувания/, основно в посока
от периферните части към ядрото. В европейски контекст, за такъв тип регион/ареал се
говори, когато е с население от минимум 50 000 души, разпределени между ядрото и
прилежащия му ареал /хинтерланд/ в рамките на 45-минутния изохрон 27 . В случай, че
такъв функционален урбанизиран регион се обитава от повече от 500 хил. жители, той се
приема за метрополен. На територията на ЕС в изследванията на ESPON са
идентифицирани почти 2 хил. FUAs.

27

OECD: Regions at a Glance, 2013
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VII. 6. 1. 1. Йерархична система от населени места
Общината е представена от град Божурище, който е общински център попадащ в
5то ниво на йерархичната система от градове-центрове /много малки градове, центрове с
общинско значение за територията на общините/.

Фигура 51. Йерархична система от градове-центрове, източник: Национална стратегия за
регионално развитие на Република България.

В териториалната структура на община Божурище попадат 10 населени места – 9
села и общинският център град Божурище.
По площ община Божурище е на едно от последните места в областта с площ от
143.1км2. Гъстотата на населението е 58.5 д/ км2 и е значително по-висока от средната за
областта /33.6 д/ км2/, но е по-ниска от тази за страната /64.4 д/ км2.
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Таблица 14. Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.2016 г.

EKATTE

Статистически
зони
Статистически
райони
Области
Общини

ВG

България

BG4

Площ - кв.
км

Гъстота на
населението
на кв. км

Населени
места - бр.

Градове бр.

Села бр.

Кметства
- бр.

110371.8

64.4

5256

257

4999

3188

Югозападна и
Южна централна
България

42346.9

83.6

2247

102

2145

1360

BG41

Югозападен

20040.9

105.6

949

48

901

437

SFO
SFO54
SFO06
SFO07
SFO09
SFO10
SFO59
SFO16
SFO17
SFO18
SFO47
SFO20
SFO24
SFO25
SFO26
SFO56
SFO55
SFO34
SFO39
SFO43
SFO45
SFO57
SFO58

София
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

6969.4
76.1
143.1
518.8
374.7
295.3
68.0
323.8
433.0
371.7
163.2
541.8
138.9
302.1
254.4
207.9
152.4
316.7
1115.6
869.3
187.4
70.8
44.4

33.6
19.3
58.5
60.7
13.0
22.6
66.6
15.2
51.1
30.9
32.9
31.6
15.4
38.6
66.7
11.5
50.2
23.0
32.2
23.0
48.0
16.6
35.1

284
1
10
13
20
14
2
34
19
10
4
28
1
9
14
11
2
11
28
38
13
1
1

18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-

266
1
9
12
19
14
1
33
18
9
3
27
7
13
11
1
10
27
37
12
1
1

125
0
5
7
2
13
0
4
14
6
3
7
0
4
8
2
1
8
22
18
1
0
0
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В националната категоризация на населените места град Божурище попада във
„трета“ категория град, докато останалите населени места са от по-ниска категория.
Таблица 15. Категоризация на община Божурище и съставните ѝ населените места.
№

ЕККАТЕ

1

SFО06

№

КОД

Наименование на
административно-териториалната
единица
Община Божурище, област Софийска област

Категория
2

Наименования на кметствата

SFO06-01
SFO06-03
SFO06-04
SFO06-06
SFO06-07

кметство Гурмазово
кметство Пожарево
кметство Пролеша, общ. Божурище
кметство Хераково, общ. Божурище
кметство Храбърско, общ. Божурище

№

ЕККАТЕ

Наименование на населеното място

1

05027
18174
20626
31187
46259
57100
58606
63121
77246
77400

гр. Божурище, общ. Божурище, област София
с. Гурмазово, общ. Божурище, област София
с. Делян, общ. Божурище, област София
с. Златуша, общ. Божурище, област София
с. Мала Раковица, общ. Божурище, област София
с. Пожарево, общ. Божурище, област София
с. Пролеша, общ. Божурище, област София
с. Росоман, общ. Божурище, област София
с. Хераково, общ. Божурище, област София
с. Храбърско, общ. Божурище, област София

Категория
3
6
8
8
8
7
6
8
6
6

Източник: Национален регистър на населените места, 2016 г. и Заповед № РД-02-14-2021
от 14 август 2012 г. /обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел/ на МРРБ за
категоризацията на населените места.
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VII. 6. 1. 2. Оси на урбанистично развитие
Понятието ос на развитие, както и повечето понятия в областта на
пространственото планиране, се използва и дефинира относително свободно, без
общоприето определение. В най-общ смисъл става въпрос за основно направление, в което
са обособени линеарни полицентрични зони, формирани при интегрирането на
центровете/полюсите на развитие с транспортно-комуникационната мрежа в рамките на
обособена територия. От гледна точка на пространственото моделиране осите на развитие
следва да се интерпретират като „гъвкави” от геометрична гледна точка площни обекти
/ареали/, които обхващат територии, отличаващи се с определени функционалнопространствени характеристики. По-съществените от тях са следните:
▪ разположени са в направление, свързващо центровете „носители“ на растеж и
развитие – полюси на растежа, центрове на АО, административни центрове и др.;
▪ територията, която включват, се отличава с по-висока степен на динамика в
развитието им, вкл. по отношение на генерирането на инвестиционен интерес, интензивна
трансформация на пространството и др.;
▪ обикновено

възникват

около

основна

транспортно-комуникационна

инфраструктура;
▪ имат гъвкава геометрия, т.е. в зависимост от спецификата на участващите
пространствени структури в тях и степента им на влияние, оста има и различен
пространствен обхват.
Осите на урбанистично развитие не са свързани само и единствено с транспортните
коридори, някои от които съвпадат със старите римски пътища, пресичали страната. Тези
оси съвпадат и с културните коридори в Югоизточна Европа, които обвързват едни от найценните културни паметници в България. Някои от тези римски пътища са пътища на
миграциите и важни биокоридори, като например Via Pontica и Via Aristotelis, налагащи
от една страна поредица от ограничения за опазване на птиците, а от друга, привличащи
специфични групи туристи от цял свят за наблюдения и фотолов. Именно поради тази
причина, предложените урбанистични коридори – оси на развитие не се разглеждат само
като направления за трансевропейските транспортни коридори, а и като културни, „сини“
и „зелени“ връзки.
В общата трансевропейска транспортна мрежа /регионално структурирана на
четири зони/, територията на България попада в Черноморската зона. Тя граничи със
Средиземноморската и Адриатическо-Йонийската, които ще влияят силно върху
пространственото развитие на страната. За държавите от Централна и Източна Европа
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/вкл. и Югоизточна Европа/ пространственото развитие на транспортните системи е
подчинено на десет мултимодални транспортни коридора, които осигуряват максимална
достъпност до всички части на континента. Пет от тези коридори пресичат националното
пространството на България.

Фигура 52. Полюси и оси на развитие, Национална стратегия за регионално развитие
2012-2022 г.
Основните оси на урбанистично развитие, които се открояват на територията на
община Божурище, представляват историческите пътища и перпендикулярните им
разклонения, днес представени от основните транспортно-комуникационни оси.
Обособени са две основни оси на урбанистично развитие по основните
транспортно-комуникационни направления в територията на община Божурище:
▪

Главна ос на урбанистично развитие международен път I-8 /E-80/ СофияКалотина;

▪

Второстепенна/интегрираща ос на урбанистично развитие по републикански
път III-638 Божурище-Брезник.
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Фигура 53. Основните оси на урбанистично развитие.
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VII. 6. 1. 3. Агломерационни образувания
Община/град Божурище е в обхвата и част от Столичната агломерация. В
последните години се наблюдава засилени процес на урбанизация по основните
транспортно-комуникационни

направления.

По

основната

урбанистична

ос

/републикански път I-8/ се проследява относително непрекъснато застрояване на
територията, в което се включват различни по вид и функции компоненти: градски
структури, техните предградия и/или други свързани урбанизирани територии с градска
гъстота на заселване, които са източник на ежедневни трудови пътувания към основната
градска структура /ядрото, центъра на агломерацията/.
Град Божурище и прилежащите населени места и техният хинтерланд се
различават по гъстотата на населението, намаляваща от центъра на агломерацията към
периферията и по степента на застроеност на територията.
VII. 6. 1. 4. Пространствено разпределение на населените места в селищната мрежа на
общината.
Пространственото разпределение на населените места се определя от два ключови
фактора – релеф и главни транспортно-комуникационни оси /оси на урбанистично
развитие/, които са изиграли ключово значение за формирането на селищните структури.

Фигура 54. Пространствено разпределение на населените места в общината.
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Селищните структури в общината могат да бъдат разделени условно на
няколко основни зони/пространства с характерни особености в устройството на
селищата и прилежащия хинтерланд:
1/ Град Божурище – основен център на растеж;
2/ Населените места, разположени във функционалния ареал на град Божурище и
в близост до републикански път I-8 /E-80/ София-Калотина.
3/ Населени места разположени в хинтерланда на общината.

1/ Град Божурище – основен център на растеж
Град Божурище се намира в югоизточната част на община Божурище в обхвата на
пространствено-функционалния ареал на град София.

Фигура 55. Сателитно изображение на град Божурище в обхвата на пространственофункционалния ареал на град София.
Градът е общински център и функционалната му структурата го определя като
населено място от градски тип. Структурата на града има ясно изразен компактен
характер, пресечен от две основни транспортно-комуникационни оси преминаващи през
града, които го обвързват както транспортно-комуникационно, така и пространственофункционално със съседните населени места в прилежащия му хинтерланд.
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Фигура 56. Сателитно изображение на град Божурище и прилежащият му хинтерланд.
Зелената система е осезаемо откроена и свързана с извънселищната ландшафтна
растителност, която плавно навлиза в градската структура посредством зелени клинове.
Спортната инфраструктура е разположена предимно в югозападната част на града.
Градският център е обособен от площадно пространство заключено от сградата на
общинската администрация, църквата „Св. Троица“ и новият градски площад/парк и
спортната зала.
В градската структура отчетливо се открояват отделните квартални единици, които
са предимно с правилна /ортогонална/ форма. Застрояването е предимно единично,
свободностоящо с обособени отделни дворни пространства и сгради с ниска и средна
височина. Типичната структура на кварталите е застрояване по границите му с отворени
вътрешни зелени пространства.
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Фигура 57. Сателитно изображение на град Божурище.
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.
Общественото обслужване на града е съсредоточено в обособения градски център
с неговата типична структура, включваща основните обслужващи сгради, представени от
общината, обществен център и СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“. Градоустройствената
композиция на обслужващия център е обогатена от зелени клинове, зелени площи,
облагородяващи площадното пространство, което създава подходящи условия за
протичане на културния живот на населението.
Производствените зони се намират предимно в южната и западна част на града като
функционира и една зона в самия град. Зоните са добре транспортно-комуникационно
осигурени, но с развитието на новата индустриална зона на юг от Божурите градът започва
да изпитва сериозни проблеми по отношение както на повишената натовареност на
транспортно-комуникационните си връзки/възли, така и по отношение на замърсяването
на околната среда в района. Решение на този проблем се търси с изграждането на директен
път от юг като продължение на бул. „Царица Йоанна“, който да свързва индустриалната
зона с град София и околовръстният път.
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Фигура 58. Терени разположени южно от град Божурище обособени за изграждане на
новата производствена зона.
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2/ Населените места, разположени във функционалния ареал на град Божурище и в
близост до републикански път I-80 /E-80/ София-Калотина.

Фигура 59. Населените места, разположени във функционалния ареал на град Божурище
и в близост до републикански път I-80 София-Калотина.

Фигура 60. Сателитно изображение на село Хераково /север/.
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Фигура 61. Сателитно изображение на село Хераково.

Фигура 62. Сателитно изображение на село Пролеша.
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Фигура 63. Сателитно изображение на село Гурмазово.
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3/ Населените места, разположени в хинтерланда на общината

Фигура 64. Населените места, разположени в хинтерланда на общината.

Фигура 65. Сателитно изображение на село Храбърско.
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Фигура 66. Сателитно изображение на село Пожарево.

Фигура 67. Сателитно изображение на село Златуша.
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Фигура 68. Сателитно изображение на село Росен.

Фигура 69. Сателитно изображение на село Мала Раковица.
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Фигура 70. Сателитно изображение на село Делян.
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VII. 6. 2. ОБИТАВАНЕ
VII. 6. 2. 1. Обитаване и жилищна осигуреност
Състоянието и изменението на показателите за жилищна осигуреност са в пряка
зависимост от демографските и икономически показатели на развитие. Жилищната
задоволеност и платежоспособността на населението са от особено важно значение за
развитието жилищното строителство и пазара на недвижими имоти.
Количество на жилищния фонд
Според данни на НСИ жилищният фонд в община Божурище към 2011 г. наброява
5 699 жилищни сгради. Обитаваните жилищни сгради са 2 499, а необитаваните са 2 075.
В общината има 1 124 жилищни сгради за временно обитаване и само 1 сграда за
колективно домакинство.
Таблица 16. Характеристики на сградите в общините в област София за 2011 г.
Вид на сградата
Общо за страната
Области
Общини
България
Област София
Атон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

общо
2060745
145122
774
5699
12532
5637
6890
1629
5691
11767
5165
2435
9449
1386
5949
10675
2685
2577
5276
17672
24150
5539
821
724

жилищна
обитавана
1365228
84347
624
2499
7758
3310
3108
1177
2977
8198
3494
1573
5637
1085
4407
5782
2077
2086
3907
12325
7585
3630
660
448

жилищна
необитавана
554229
35833
142
2075
3191
1457
2391
333
2710
2618
1241
631
3450
301
1424
3189
512
489
1354
3344
3277
1268
161
275

жилищна за
временно
обитаване
140577
24911
8
1124
1578
870
1391
118
1
948
425
230
362
117
1702
95
2
11
2000
13287
641
1

жилищна за
колективно
домакинство
694
30
1
5
1
3
3
4
1
1
2
1
4
3
1
-

Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г., НСИ
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Относителният дял на обитаваните сгради в община Божурище е 43,8% и е
значително по-нисък от този на ниво област, а делът на необитаваните – 36,4% е по-висок
от този в областта. В област София съотношението между обитавани и необитавани сгради
е съответно 58,1% : 24,7%. Не е малък и делът на жилищните сгради за временно обитаване
– 19,7% за община Божурище и 17,2% - за Софийска област.

58.1
60.0
43.8

50.0

36.4

40.0
30.0

24.7
19.7

17.2
20.0
10.0

0.1

0.0

0.0
Област София

Община Божурище

жилищна обитавана

жилищна необитавана

жилищна за временно обитаване

жилищна за колективно домакинство

Фигура 71. Характеристики на сградите в община Божурище и област София.

Конструкция на жилищния фонд
Имайки предвид предимно ниското застрояване в общината, най-многобройни са
тухлените жилищни сгради /5 159 бр./. Най-малко са стоманобетонните жилищни сгради
/142 бр./, а броят на панелните е 176 бр. Броят на другите жилищни сгради е 392.
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Таблица 17. Жилищни сгради към 31.12.2015 г. по материал на външните стени на
сградата, Източник: НСИ.

Статистически
райони
Области
Общини

България
Югозападен
София
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата

общо

панелни

2071699
447529
146066
775
5869
12576
5677
6960
1631
5698
11874
5203
2445
9498
1395
5961
10839
2696
2593
5312
17775
24184
5559
820
726

21718
8099
2399
1
176
138
76
105
20
89
226
79
25
137
29
105
6
38
65
200
792
79
7
6

стомано
бетонни
57703
16447
3168
3
142
581
27
124
10
35
391
92
40
224
20
36
249
59
19
242
595
176
71
5
27

тухлени

други

1650303
377607
123763
738
5159
11326
3703
5801
1542
4360
10085
4815
2203
8153
1311
5434
9456
2361
2450
4511
16243
17790
4939
763
620

341975
45376
16736
33
392
531
1871
930
59
1214
1172
217
177
984
64
462
1029
270
86
494
737
5426
470
45
73

Тухлените жилищни сгради заемат най-голям дял в жилищния фонд на община
Божурище – 87,9%. Делът на другите сгради в общината е 7%, на панелните – 3%, а на
стоманобетонните – едва 2%.
По форма на собственост най-голям е делът на жилищата, които са собственост на
частни физически лица – 98%. Той е по-висок от този дял на регионално /95,2%/ и на
национално ниво /96,2%/, но е по-нисък от този на ниво област /98,4%/. Жилищата,
собственост на частни юридически лица, както и държавните и общински жилища имат
незначителен брой.
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Таблица 18. Жилища към 31.12.2015 г. по форма на собственост, Източник: НСИ.
Статистически
райони
Области
Общини
България
Югозападен
София
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

общо

3935105
1110481
178021
843
7141
18762
6157
7232
1989
6128
14565
7331
3152
11389
1576
7310
12404
2771
3716
6898
23357
26764
6705
832
999

Жилища по форма на собственост
държавни и
частни на
общински
юридически
лица
92560
58919
41902
11431
1608
1274
5
2
98
46
339
98
55
24
84
18
11
13
47
99
196
137
103
86
21
12
152
59
35
14
18
17
88
67
11
5
45
7
20
408
98
79
117
24
55
11
5
2
5
46

частни на
физически лица
3783626
1057148
175139
836
6997
18325
6078
7130
1965
5982
14232
7142
3119
11178
1527
7275
12249
2755
3664
6470
23180
26623
6639
825
948

Стайност
По данни на НСИ за 2015 г. жилищата на община Божурище са общо 7 141 бр. Найголяма част от жилищата /2 294бр./ са тристайни, които представляват 32,1% от жилищата
в общината. На второ място са двустайните /2 098 бр./, следвани от четиристайните
жилища /1 205 бр./. Жилищата с шест и повече стаи са 569 бр, а едностайните - 540 бр.
Най-малък е броят на петстайните жилища– 435 бр.
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Таблица 19. Жилища към 31.12.2015 г. по брой на стаите, статистически зони,
статистически райони и по области и общини, НСИ.
Статистически
райони
Области
Общини

Oбщо

Жилища по брой на стаите

едностайни
България
Югозападен
София
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

3935105
1110481
178021
843
7141
18762
6157
7232
1989
6128
14565
7331
3152
11389
1576
7310
12404
2771
3716
6898
23357
26764
6705
832
999

двустайни

352978
126077
16975
52
540
1686
421
733
201
536
1660
519
219
1040
100
674
1569
161
193
705
2034
3248
511
38
135

6.1

тристайни

1286483
413788
59596
232
2098
6665
2503
2090
658
2377
4157
2246
1036
3753
265
2071
3638
851
1155
2404
7612
10969
2370
175
271
8.0

четиристайни

1310680
363932
55228
216
2294
6096
1965
2011
560
2019
4503
2465
987
3707
408
2387
3985
909
1167
2210
7483
7052
2210
313
281

617260
125250
26953
173
1205
2765
797
1316
341
749
2201
1319
494
1629
395
1219
1952
551
648
1051
3519
3294
983
163
189

петстайни
194383
40807
10176
99
435
912
257
697
108
243
1081
522
224
567
226
494
677
182
285
328
1240
1067
377
84
71

с шест и
повече
стаи
173321
40627
9093
71
569
638
214
385
121
204
963
260
192
693
182
465
583
117
268
200
1469
1134
254
59
52

7.6
29.4

16.9

32.1

едностайни

двустайни

тристайни

четиристайни

петстайни

с шест и
повече стаи

Фигура 72. Разпределение на жилищата по брой на стаите в община Божурище.
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Жилищна задоволеност
Жилищната задоволеност се определя от броя жилища, падащи се на 1000 човека
от населението. Този показател може да се измери и със среден брой лица на едно жилище.
Според статистиката за 2015 г. в община Божурище на 1000 човека от населението има
844.79 жилища. Съпоставката между броя на населението и броя на жилищата показва, че
за 2015 г. на едно жилище се падат средно по 1.18 лица. Средният брой лица на едно
жилище е по-нисък от този в област София /1.33 лица/, Югозападния район /1.91 лица/ и
страната /1.82 лица/.

Таблица 20. Жилищна задоволеност към 31.12.2015 г., Източник: НСИ.
Статистически райони
Области
Общини

Oбщо

Жилища на 1000
души от
населението

Среден брой
лица на едно
жилище

България
Югозападен
София
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

3935105
1110481
178021
843
7141
18762
6157
7232
1989
6128
14565
7331
3152
11389
1576
7310
12404
2771
3716
6898
23357
26764
6705
832
999

550.07
523.52
750.89
570.37
844.79
590.37
1240.83
1058.55
437.43
1208.68
655.17
632.26
578.03
656.81
724.93
618.71
722.34
1153.62
478.31
936.85
642.66
1313.18
733.99
684.21
637.12

1.82
1.91
1.33
1.75
1.18
1.69
0.81
0.94
2.29
0.83
1.53
1.58
1.73
1.52
1.38
1.62
1.38
0.87
2.09
1.07
1.56
0.76
1.36
1.46
1.57
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Вид на сградите в населените места
Данните на НСИ от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г.
показват, че в общинския център са съсредоточени най-голям брой жилищни сгради –
1 360, което съставлява 23,9% от всички сгради в общината. Относителният дял на
обитаваните жилищни сгради е най-голям в гр. Божурище /83,4%/, а най-малък – в с. Мала
Раковица /14,8%/. С най-малък дял на необитаваните жилищни сгради отново е с. Мала
Раковица /0,4%/, което е за сметка на жилищните сгради за временно обитаване. Найголям е делът на необитаваните жилищни сгради в селата Златуша /65,1%/ и Пожарево
/62,1%/. В общината има само една сграда за колективно домакинство, намираща се в с.
Гурмазово.

Таблица 21. Жилища по вид на сградата в община Божурище, Източник: НСИ.
Вид на сградата
Населено място

Община Божурище
гр. Божурище
с. Гурмазово
с. Делян
с. Златуша
с. Мала Раковица
с. Пожарево
с. Пролеша
с. Росоман
с. Хераково
с. Храбърско

общо

жилищна
обитавана

жилищна
необитавана

5699
1360
359
154
307
514
549
585
129
1134
608

2499
1134
149
104
62
76
121
286
82
269
234

2075
226
209
50
200
2
341
317
23
455
252

жилищна за
временно
обитаване
1124
45
436
87
24
410
122

жилищна за
колективно
домакинство
1
1
-
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По данни на НСИ за 2015 г. полезната площ на жилищата в община Божурище е
537 968 кв.м., като 76,1% от площите са жилищни, 15,3% са спомагателни, а останалите
8,6% са площи на кухни.
Таблица 22. Полезна площ на жилищата на 31.12.2015 г. по статистически зони,
статистически райони и по области и общини, НСИ.
Статистически
райони
Области
Общини

България
Югозападен
София
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

Полезна площ

общо

жилищна

спомагателна

287932638
81193298
12157381
60053
537968
1384922
389705
529888
145209
370102
1088896
547535
229634
776982
123472
507287
853964
166687
286159
449290
1681107
1429215
470811
61642
66853

218401395
61178994
9165528
44382
409368
1036680
284970
412324
105189
291657
822305
406681
167560
584748
86120
379321
653503
121068
211496
330279
1246149
1111391
357059
52056
51222

42489366
11691780
1655311
8108
82496
178617
55126
65782
19801
43021
143976
74964
34361
110680
22677
69633
106747
22506
40257
73894
237012
192259
59422
5279
8693

площ на
кухните
27041877
8322524
1336542
7563
46104
169625
49609
51782
20219
35424
122615
65890
27713
81554
14675
58333
93714
23113
34406
45117
197946
125565
54330
4307
6938
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VII. 6. 3. СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА И ПЛАНОВА ОСИГУРЕНОСТ НА
ОБЩИНАТА
VII. 6. 3. 1. Структура на собствеността
Структурата на собствеността е представена в таблицата по-долу и е изобразена
на графичния материал.
Таблица 23. Структура на собствеността в общината.
Вид собственост

Площ /ха/

Площ /%/

258.88

1.807

2042.22

14.252

Обществени организации

725.36

5.062

Общинска публична

634.11

4.425

Общинска частна

306.27

2.137

8.50

0.059

1112.16

7.761

842.25

5.878

8399.43

58.616

0.33

0.002

Държавна публична
Държавна частна

Религиозни организации
Стопанисвано от общината
Съсобственост
Частна
Чужди физически и юридически лица

Фигура 73. Схема на собствеността в административно-териториалната структура на
общината.
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КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И
КУЛТУРНИ ОБИЧАИ
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
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VII. 6. 3. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
В основата, на териториалното развитие на Община Божурище и формирането на
пространствената структура на населените места, стоят благоприятните историкогеографски особености, културните коридори и идентичността ѝ, които изразяват
устойчивостта на селищните взаимовръзки във времето и трайно обособените
урбанистични оси. В община Божурище свидетелство за това са археологическите,
историческите

и

архитектурно-строителните

недвижими

културни

ценности,

разположени в териториалната структура на общината.
И до днес община Божурище запазва своите историко-географски особености,
народни традиции и културни обичаи, символизиращи досегашната трайност във времето,
основание за бъдещо развитие, следващо исторически закономерности и притежаващо
разграничима идентичност, което показва особеностите в пространственото развитие на
града и населените места в общината.
Националната концепция за пространствено развитие на Република България
представя културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното
напластяване, като община Божурище е представена с ниска степен – наличие на един
слабо изразен културен пласт. По отношение на културните коридори на Югоизточна
Европа, територията попада в обхвата на влияние на Диагоналния път и Западния
трансбалкански път.
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и
видово многообразие, са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики,
чрез консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк
смисъл, запазване и развиване на духа на мястото /genius loci/, и на пространствената
идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране на икономическия растеж.
Най-общо казано, културното наследство обхваща нематериалното и материалното
недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които носят
историческа памет и национална идентичност.
На територията на общината са налични културни ценности – материални и
нематериални, свидетелства за човешко присъствие и дейност, които са с висока научна и
културна стойност за индивида, общността и обществото в региона. Културното
наследство в община Божурище е представено от археологически, архитектурностроителни и исторически недвижими културни ценности, както и от народните традиции
и културните обичаи.
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Сред по-значимите недвижими културни ценности на територията на общината
можем да споменем Каменния мост на пътя Росоман-Златуша при с. Златуша.
Въпреки, че към момента не притежава статут на недвижима културна ценност,
най-важният културно-исторически обект на територията на Община Божурище все още
е „Летищен комплекс Божурище“.
VII. 6. 3. 1. Материално културно наследство
Материалното културно наследство обхваща както недвижимото, така и
движимото културно наследство като съвкупност от културни ценности, които носят
историческа памет и национална идентичност. Материалното културно наследство може
да включва:
▪ наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати;
▪ исторически обекти и комплекси;
▪ архитектурни обекти и комплекси;
▪ етнографски обекти и комплекси;
▪ образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура;
▪ природни ценности /образци/, включително антропологични останки, открити при
теренни проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани растения;
▪ индустриално наследство;
▪ произведения на изящни и приложни изкуства;
▪ документално наследство;
▪ аудио-визуално наследство;
▪ книжовни и литературни ценности.
VII. 6. 3. 1. 1. Недвижимо културно наследство
Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно
закрепени към земята, включително под водата, както и прилежащата им среда /чл. 9 от
ЗКН/. Обикновено това са отделни сгради /или елементи от тях/, монументи,
археологически структури, паркове или градини. Сбор от самостоятелни елементи могат
да образуват групови недвижими културни ценности.
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VII. 6. 3. 1. 1. 1. Статут
Недвижимите обекти придобиват статут на недвижими културни ценности по
няколко нормативни пътеки. Поради това е целесъобразно тяхното разграничаване и
разглеждането им в четири отделни групи.
Съгласно чл. 14 ал. 1 т. 2 от ЗКН, Министърът на културата предоставя статут на
недвижими културни ценности. Той също така извършва декларирането на обекти, които
могат да бъдат определени като недвижими културни ценности /чл. 58 ал. 1 от ЗКН/.
Неформално декларираните обекти се разглеждат като обекти с временен статут до
окончателното предоставяне на статут на НКЦ или до отказа от предоставянето му.
Съгласно чл. 59 ал. 4 от ЗКН декларираните недвижими обекти имат статут на недвижими
културни ценности до установяването им като такива по реда на закона. Временният
статут няма давност. В случая с декларираните обекти са необходими допълнителни
проучвания и завършване на процедурата. Освен недвижимите културни ценности
придобили статут с акт на Министъра на културата по реда на ЗКН към тях трябва да
прибавим и заварените декларирани и обявени по предходен ред недвижими паметници
на културата. Те също запазват своя статут като декларирани обекти по ЗКН /§12 ал. 1 от
ПЗР на ЗКН/ и като недвижими културни ценности /§10 ал. 1 от ПЗР на ЗКН/. Регистър на
всички тези обекти се поддържа от НИНКН.
Недвижимите археологически обекти имат статут на културни ценности с
категория „национално значение“ до установяването им като такива по реда на ЗКН,
съгласно чл. 146 ал. 3 от същия закон. Археологически обекти са всички недвижими
материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в
земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни
източници на информация са теренните проучвания. Към тази група можем да прибавим
и обектите обявени за паметници на културата с категория „национално значение“ с
разпореждане на Министерски съвет № 1711 от 22.10.1962 г. /Приложение/ - всички
селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове. Информацията за
тези обекти се поддържа най-пълноценно от АИС-АКБ към НАИМ-БАН. Необходимо е
да се направи една допълнителна бележка във връзка с чл. 146 ал. 3 от ЗКН – той влиза в
сила от 2009 година с тогава новия Закон за културното наследство. През 2001 година за
първи път се появява документ, с който са защитени всички археологически обекти на
територията на страната - писмо изх. № 545/27.02.2001 г. на НИПК /Приложение/.
Възпоменателните знаци, издигнати по повод участието на България във войните
от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години, притежават статут на исторически
недвижими културни ценности. Те са декларирани като паметници на културата с писмо
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изх. №4349/4.12.1992 г. на НИПК /Приложение/. Информация за такива обекти се
поддържа от Националният военноисторически музей към Министерство на отбраната и
Областната администрация.
На последно място можем да споменем групата на археологическите резервати,
които притежават статут на групови недвижими културни ценности с категория
„национално значение“ съгласно чл. 50 ал. 1 т. 2 и ал. 3 от ЗКН. Списък на тези резервати
е приложен към ЗКН. В тази група трябва да включим и другите резервати /исторически,
историко-археологически, археологически и музейни/, които притежават статут на НКЦ
по реда на §10 и §12 от ПЗР на ЗКН. Регистър на тези обекти се поддържа от НИНКН. На
територията на Община Божурище няма обекти от тази група.
Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите
културни ценности са /чл. 47 от ЗКН/:
▪

археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в
която са създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания;

▪

исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места, свързани със
забележителни исторически събития и личности;

▪

архитектурно-строителни:

сгради,

съоръжения,

конструкции, части

или

съчетания от тях, които имат историческа, естетическа, техническа, културно- и
производствено-техническа, пространствена и функционална стойност;
▪

художествени: произведения на изящните и приложните изкуства - неразделни
елементи от пространствената среда, в която или за която са създадени;

▪

урбанистични: обособими части от селищна територия и селищни образувания,
чиито елементи са пространствено свързани и могат да се разграничат
топографски;

▪

културен ландшафт: съвкупността от пространствено обособени устойчиви
културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека и природната
среда, характеризиращи културната идентичност на дадена територия;

▪

парково и градинско изкуство: исторически паркове и градини от значение за
развитието на паркоустройственото изкуство и наука;

▪

етнографски: материални свидетелства за бит, занаяти, умения, обичаи и
вярвания, които са свързани с пространствената среда;

▪

културен маршрут: съвкупност от историческо трасе на традиционен път с
включените към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти.
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На територията на общината са разположени само археологически, исторически и
архитектурно-строително недвижими културни ценности. Не са идентифицирани и
оценени художествени, урбанистични, културен ландшафт, парково и градинско изкуство,
етнографски, културен маршрут.
Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите
културни ценности са /чл. 48 от ЗКН/:
▪

единични;

▪

групови:
-

ансамбъл - териториално обособима структура от обекти на недвижимото
културно наследство, чиито елементи се намират в определени смислови,
пространствени и естетически връзки помежду си и с прилежащата им
среда;

-

комплекс - разновидност на ансамбъла, чиито елементи са функционално
свързани;

-

серийни - състоящи се от два или повече обекта на недвижимото културно
наследство, независимо от тяхното местоположение и обединени от ясни
културни, времеви, социални и/или функционални връзки;

-

историческо селище - урбанизирана структура, наситена с културноисторически ценности от една или няколко епохи;

-

историческа зона - обособена селищна, извънселищна, подземна територия
или част от акватория, наситена с културни и исторически ценности от една
или няколко епохи;

-

археологически резерват - обособена територия или част от акватория,
наситена с издирени или подлежащи на издирване под повърхността или
наземни археологически културни ценности, включително археологически
нива и/или културни напластявания, разкрити при строителни дейности.
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VII. 6. 3. 1. 1. 2. Пространствено разпределение на недвижимите културни ценности в
териториалната структура на община Божурище.
Пространственото разпределение на недвижимите културни ценности на
територията на Община Божурище е пряко обвързано с историческото развитие на
територията. Археологическите обекти са, в по-голямата си част, разположени извън
днешните населени места, но са обвързани с природните дадености – релеф, водни
източници, възможност за достъп /транспортни коридори и пътища/. Обектите от поблизкото минало и представящи Възрожденските традиции и развитието след
Освобождението са съсредоточени в населените места.

Фигура 74. Пространствено разпределение на НКЦ в териториалната структура на
община Божурище.
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VII. 6. 3. 1. 1. 2. 1. Обекти според регистъра от НДА, НИНКН
На територията на Община Божурище, според регистъра на НИНКН, попадат 16
обекта със статут на недвижими културни ценности /общо 17 обекта, от тях 1 с отменен
статут/. Обектите са основно жилищни сгради, едно училище, един мост /и един летищен
комплекс/.
Пространствено разпределение на недвижимите културни ценности е следното:
▪

с. Делян – 8 обекта /къщи/;

▪

с. Златуша – 8 обекта /училище; каменен мост; 6 къщи/;

▪

град Божурище – 1 обект /Исторически летищен комплекс Божурище - статутът е
отменен, като към днешна дата протича нова процедура за предоставяне на статут/.

Фигура 75. Пространствено разпределение на НКЦ в териториалната структура на
община Божурище според регистъра от НДА, НИНКН.
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За съжаление по-голямата част от сградите със статут на недвижими културни
ценности на територията на Община Божурище са или несъществуващи или в много лошо
състояние и са изгубили качествата си на културни ценности. В тази връзка, на това
основание, според заданието за Общия устройствен план се предлага отписването на 13
обекта. Тези, които все още са съхранени са следните:
▪

Каменен мост на пътя Росоман-Златуша, с. Златуша;

▪

Къща на Райка Николова Стоянова, с. Златуша;

▪

Къща на Иван Илиев, с. Делян.
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Таблица 24. Пространствено разпределение на НКЦ на територията на община Божурище.
№
по
ред

Населено
място

Обект
/адрес, локализация/

№ на
схемата
1

1

с. Златуша

Училище /строено 1883г./

2

2

с. Златуша

3

3

с. Златуша

Каменен мост на пътя
Росоман-Златуша
Къща на Дамян Митов
Илиев

4

4

с. Златуша

5

5

с. Златуша

6

6

с. Златуша

7

7

с. Златуша

8

8

с. Златуша

9

9

с. Делян

10

10

с. Делян

11

11

с. Делян

12

12

с. Делян

13

13

с. Делян

14

14

с. Делян

Кадастрални данни

Деклариран с
писмо № /
протокол №/
списък

кв.

парц.

пл. №

18

II

225

15

ХI

без кад.
номер
133

Къща на наследници на
Костадинка Варадинова
Къща на Никола
Димитров Ангелов
Къща на Димитър
Георгиев Пейчев
Къща на Райка Николова
Стоянова
Къща на Фердо Георгиев
Пейчев
Къща на Асен Венков

13

II

98

9

ХVII

96

4

VI

88

9

ХII

89

4

V

87

7

III

7

Къща с магазин на Алекси
Митков Бонев
Къща на Арсо Тодоров

8

VIII

37

8

IX

40

7

IV

10

7

ХХV

20

7

ХХIII

22

Къща на Първан Иванов
Венков
Къща на Величко Петров
Анев
Къща на Методи Тодоров
Анев

обявен в: ДВ
бр./год.
/протокол на
НСОПК

свален с:
писмо №/
протокол
№/ ДВ
бр./год.

Вид

Писмо № 547 от
25.11.1981г.
Писмо № 547 от
25.11.1981г.
Писмо № 547 от
25.11.1981г

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

Писмо № 547 от
25.11.1981г.
Писмо № 547 от
25.11.1981г.
Писмо № 547 от
25.11.1981г.
Писмо № 547 от
25.11.1981г.
Писмо № 547
от 25.11.1981г.
Писмо № 547
от 25.11.1981г.
Писмо № 547 от
25.11.1981г.
Писмо № 547 от
25.11.1981г.
Писмо № 547
от 25.11.1981г.
Писмо № 547 от
25.11.1981г.
Писмо № 547 от
25.11.1981г.

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

Категория

15

15

с. Делян

Къща на Иван Илиев

7

ХIX

76

16

16

с. Делян

Къща на Александър
Рангелов Панов

7

XI

57

Писмо № 547 от
25.11.1981г.
Писмо № 3052
от 22.08.1983 г.

архитектурностроителен
архитектурно строителен

Таблица 25. Списък на НКЦ на територията на Община Божурище и предложения за отписване на обекти, съгласно Задание на проектиране
на ОУПО.
№
по
ред

Населено
място

1

с. Златуша

2

с. Златуша

Обект
/адрес, локализация/

Училище /строено 1883г./

Кадастрални данни

кв.

парц.

пл. №

18

II

225
без кад.
номер

Каменен мост на пътя
Росоман-Златуша

3

с. Златуша

4

с. Златуша

5

с. Златуша

6

с. Златуша

7

с. Златуша

Къща на Дамян Митов
Илиев
Къща на наследници на
Костадинка Варадинова
Къща на Никола
Димитров Ангелов
Къща на Димитър
Георгиев Пейчев
Къща на Райка Николова
Стоянова

15

ХI

133

13

II

98

9

ХVII

96

4

VI

88

9

ХII

89

Вид

Предписание

архитектурностроителен
архитектурностроителен

Разрушено, не подлежи на възстановяване. Да се свали от отчет.

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

Ново строителство в имота на НКЦ и охранителната зона
подлежи на задължително съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т.
13. Искания за надстрояване, пристрояване и допълващо
застрояване се допускат след извършване на предварителни
обемно-устройствени проучвания със силуети. На базата им
следва да се изготвят проекти за изменение на ПУП, както и
инвестиционни проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13. Всякакви други
искания за намеса в имота и охранителната зона също подлежат
на задължително съгласуване с Министъра на културата.
Разрушена, не подлежи на възстановяване. Да се свали от отчет.
Разрушена, не подлежи на възстановяване. Застроено с нови
сгради. Да се свали от отчет.
Разрушена, не подлежи на възстановяване. Да се свали от отчет.
Разрушена, не подлежи на възстановяване. Да се свали от отчет.
Ново строителство в имота на НКЦ и охранителната зона
подлежи на задължително съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т.
13. Искания за надстрояване, пристрояване и допълващо
застрояване се допускат след извършване на предварителни
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8

с. Златуша

9

с. Делян

10

с. Делян

11

с. Делян

12

с. Делян

13

с. Делян

14

с. Делян

15

с. Делян

16

с. Делян

Къща на Фердо Георгиев
Пейчев
Къща на Асен Венков

4

V

87

7

III

7

Къща с магазин на Алекси
Митков Бонев
Къща на Арсо Тодоров

8

VIII

37

8

IX

40

Къща на Първан Иванов
Венков
Къща на Величко Петров
Анев
Къща на Методи Тодоров
Анев
Къща на Иван Илиев

7

IV

10

7

ХХV

20

7

ХХIII

22

7

ХIX

76

Къща на Александър
Рангелов Панов

7

XI

57

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен

архитектурно строителен

обемно-устройствени проучвания със силуети. На базата им
следва да се изготвят проекти за изменение на ПУП, както и
инвестиционни проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и охранителната зона
също подлежат на задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Разрушена, не подлежи на възстановяване. Застроено с нова
сграда. Да се свали от отчет.
Разрушена, не подлежи на възстановяване. Да се свали от отчет.
Напълно разрушена, не подлежи на възстановяване. Да се свали
от отчет.
Разрушена, не подлежи на възстановяване. Да се свали от отчет.
Разрушена, не подлежи на възстановяване. Да се свали от отчет.
Необитаема. Да се свали от отчет.
Ремонтирана. Да се свали от отчет.
Ново строителство в имота на НКЦ и охранителната зона
подлежи на задължително съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т.
13. Искания за надстрояване, пристрояване и допълващо
застрояване се допускат след извършване на предварителни
обемно-устройствени проучвания със силуети. На базата им
следва да се изготвят проекти за изменение на ПУП, както и
инвестиционни проекти, които подлежат на задължително
съгласуване по реда на ЗКН, чл. 14, т. 13.
Всякакви други искания за намеса в имота и охранителната зона
също подлежат на задължително съгласуване с Министъра на
културата.
Разделена на две къщи. Да се свали от отчет.
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Към настоящата разработка се прилагат пълните списъци предоставени от НИНКН.
В националния документален архивен фонд към НИНКН не се съхраняват архивни
материали или проучвания, освен за Летищния комплекс в Божурище.
Към днешна дата протича процедура за предоставяне на статут на недвижима
културна ценност и определяне режими за опазване на обект „Летищен комплекс
Божурище“ /писмо изх. № 7000-1148/12.07.2018 г. на НИНКН/. Въпреки че процедурата не
е приключила, значимостта на обекта изисква по-подробното описание на неговите
ценностни характеристики в разработвания общ устройствен план. Още повече, че
мненията на специалистите са, че обекта притежава необходимите качества за да бъде
предложен за групова историческа и урбанистична недвижима културна ценност. В
рамките на груповия обект с потенциал за единични недвижими културни ценности се
разглеждат десет обекта.
Обхват на предложение за групова НКЦ „Летищен комплекс Божурище“ съгласно
протокол на междуведомствена комисия от 23.08.2017 г.

Фигура 76. Обхват на предложение за групова НКЦ „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 Волуяк за
Божурище, за да могат по нея да се доставят /предимно от Германия/ строителни материали
и метални конструкции за самолетна работилница и хангари. Цялостно летищният
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. През 1937 година цар Борис III
връчва бойните знамена на първите български бойни авио-формации. От 1941 година тук е
базирана въздушната отбрана на София, а през 1944 година излитат първите български
самолети през Втората световна война /представената кратка справка е по данни от
„Предварителна оценка на научната и културната стойност и обществената значимост на
исторически летищен комплекс „Божурище“ в землището на с. Гурмазово, община
Божурище“ изработена от отдел „Изучаване и регистриране на паметниците на културата“
към НИНКН – изготвил: арх. Мария Каразлатева; началник отдел ИРПК: арх. Пламен
Шомов; директор на дирекция ИРДАПК: арх. Галя Стоянова; директор на НИНКН: доц. др арх. Йорданка Кандулкова, съхранявана в Националния документален архивен фонд при
НИНКН/.
Впечатление прави липсата на други сгради в списъците, като например църкви. По
отношение на своите художествени качества и обгрижване от страна на местните общности,
църквите често са по-добре съхранени от исторически жилищни сгради и притежават
потенциал и качества на недвижими културни ценности.
Препоръчително е извършването на съвременно проучване на културното
наследство на територията на общината и набелязването на сгради с потенциал за
недвижими културни ценности. След първично проучване, те могат да бъдат предложени
за предоставяне на статут на НКЦ от Министъра на културата.
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След първичен преглед на културно-историческото развитие на общината могат да
бъдат набелязани за допълнително проучване следните обекти:
▪

Конна база „Ген. Крум Лекарски“ в гр. Божурище;

▪

Народно читалище ”Христо Ботев 1934” в град Божурище /казино към историческия
летищен комплекс/;

▪

Графити върху две сгради /жилищна сграда и полицейски участък/ в Божурище
изпълнени от Димитър Казаков /Нерон/;

▪

Църква „Св. Николай“ в с. Пожарево построена през 1910 г., иконите и проекта за
иконостаса са на Август Розентал.
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VII. 6. 3. 1. 1. 2. 2. Археологически обекти по АИС-АКБ, НАИМ-БАН
Според Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на
България“, НАИМ–БАН в пространствената структура на община Божурище са
идентифицирани и регистрирани 19 археологически обекта / по данни на НАИМ-БАН шест
от тях са със все още незавършени карти/.

Фигура 77. Пространствено разпределение на НКЦ в териториалната структура на община
Божурище според Археологически обекти по АИС-АКБ, НАИМ-БАН.

Археологически обекти:
▪

Надгробна могила в м. Мало поле при гр. Божурище с площ 1 дка /1500131/;

▪

Обект с неопределена функция от Праисторическа/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/;
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▪

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/;

▪

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/.
Справката отразява наличната информация в база данни на АИС АКБ за община

Божурище, въведена до 15.03.2018 г. Тя включва и данни за новорегистрирани на терен
археологически обекти, които все още не са въведени в АИС АКБ. Локализацията на всички
археологически обекти е установена след посещение и проучване на място. Известните
археологически обекти са представени с кратка анотация, която съдържа данни за
местоположението, локализацията, особеностите, вида и хронологията, история на
проучването, юридически статут, режим и автор.
Необходимо е да се уточни, че част от регистрационните карти за археологическите
обекти от Община Божурище са изготвени преди повече от 25 години. По тази причина те
са с твърде приблизителна локализация и без прецизен картен материал. Картите и GPS
координатите, които са приложени към анотациите на обектите, са изготвени сега по
наличните данни в АИС АКБ и след справка с топографски карти и сателитни снимки.
Затова при някои местоположението на обектите е указано приблизително.
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Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са определени
според чл. 35 от Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Към настоящата разработка се прилагат пълните картони предоставени от НАИМБАН
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1500131
Местоположение
Населено място: с. Божурище, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност:
Мало поле
Локализация
спрямо населено място: 2,7 км, западно от центъра на Божурище
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила Неопределима
История на проучването
Теренни обхождания 1992 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Ст. Александров, 19.12.1992 г
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1500132
Местоположение
Населено място: с. Божурище, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност:
Локализация
спрямо населено място: 0,45 км, 265° от центъра на с. Божурище
Особености
Площ: 15 дка
Вид и хронология
Обект с неопределена функция Праистория, Римска епоха
История на проучването
Теренни обхождания 1992 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
В. Динчев, 20.12.1992 г
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1500134
Местоположение
Населено място: с. Божурище, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Новините
Локализация
спрямо населено място: 1,55 км, 252° от центъра на с. Божурище
Особености
Площ: 150 дка
Вид и хронология
Селище Късна Античност
История на проучването
Теренни обхождания семинар АКБ 1992 г
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Б. Петрунова, 01.03.1992 г

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1500136
Местоположение
Населено място: с. Божурище, общ. Божурище, обл. София-окръг
Локализация
спрямо населено място: 2,7 км, 280° от центъра на с. Божурище
Особености
Площ: 100 дка
Вид и хронология
Селище Римска епоха, Първа Българска държава, Ранна желязна епоха
История на проучването
Теренни обхождания семинар АКБ 1992 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Г. Нехризов, 18.12.1992 г
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1500138
Местоположение
Населено място: с. Пролеша, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Къркалежица
Локализация
спрямо населено място: 2 км, 118° от центъра на с. Пролеша
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила Неопределима
История на проучването
Теренни обхождания семинар АКБ 1992 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
А. Божкова, 15.12.1992 г

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1500140
Местоположение
Населено място: с. Пролеша, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: до гробищата, стопански двор
Локализация
спрямо населено място: 0,25 км, 85° от центъра на с. Пролеша
Особености
Площ: 120 дка
Вид и хронология
Обект с неопределена функция Римска епоха
Селище на открито Бронзова епоха
История на проучването
Теренни обхождания семинар АКБ 1992 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
В. Динчев, 20.12.1992 г
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1500141
Местоположение
Населено място: с. Пожарево, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Бродо
Локализация
спрямо населено място: от центъра на с. Пожарево
Особености
Площ: 30 дка
Вид и хронология
Селище Късна Римска епоха
История на проучването
Теренни обхождания март 1992 г
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
К. Панайотова, 13.03.1992 г
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1500142
Местоположение
Населено място: с. Пожарево, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Бродо
Локализация
спрямо населено място: 2.1 км, 75° от центъра на с. Пожарево
Особености
Площ: 60 дка
Вид и хронология
Селище Праистория, Късно Средновековие
История на проучването
Теренни обхождания семинар АКБ март 1992 г
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
М. Станимирова, 12.04.1992 г
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 1500145
Местоположение
Населено място: с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Грамада
Особености
Площ: 5 дка
Вид и хронология
Селище Късна Римска епоха
История на проучването
Теренни обхождания март 1992 г
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
К. Панайотова, 04.03.1992 г
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000840
Местоположение
Населено място: с. Хераково, общ. Божурище, обл. София-окръг
Особености
Площ: дка
Вид и хронология
Единична могила Неопределима
История на проучването
Могилен насип Могилката в землището на село Хераково е регистриран по време на теренното
издирване на археологически обекти по трасето на инфраструктурен проект "Модернизация на съществуващо
трасе на път I-8 "Калотина - Софийски околовръстен път /СОП/" от км 1+000 до км 48+270" от 4 до 18.09.2012
г. от екип с ръководител Кръстю Чукалев.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
К. Чукалев, 18.02.2013 г
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001820
Местоположение
Населено място: с. Храбърско, общ. Божурище, обл. София-окръг
Особености
Площ: 70 дка
Вид и хронология
Обект с неопределена функция Късна Античност
История на проучването
Обектът е регистриран от екип с ръководител доц. д-р Стефан Александров /НАИМ при БАН/ през м.
юни 2013 г. по време на теренните проучвания за издирване на археологически обекти по трасето на
„Междусистемна газова връзка България – Сърбия“ от: с. Калотина до СОП, на територията на общини
Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище, Софийска област и Столична община, област София-град.
През м. август 2014 г. се проведе предварително спасително /сондажно/ археологическо проучване на обекта
в 30 метров сервитут по трасето на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, от км. 25+270 до
25+410. Проучването се извърши съгласно договор между Министерство на икономиката и енергетиката на
РБ и НАИМ при БАН. Ръководител на екипа бе доц. д-р Стефан Александров. Разкрити са вкопани структури
с керамика и горели кости от IV-VI век сл. Хр. Обектът бе пререгистриран през м. април 2016 г. от екип с
ръководител Кръстю Чукалев /НАИМ при БАН/ по време на предварителните археологически проучвания издирване на археологически обекти в обхвата на проект „Модернизация на железопътната линия София –
Драгоман“, на територията на Столична община, област София, общините Костинброд, Божурище, Сливница
и Драгоман, Софийска област. Установи се, че южната граница на обекта е северната страна на
съществуващото жп трасе. При регистрацията му се установи ниска степен на концентрация на откритите
фрагменти битова керамика и дребни късове мазилки. Не се забеляза групиране на находките.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
К. Чукалев, 17.02.2014 г
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10004526
Местоположение
Населено място: с. Храбърско, общ. Божурище, обл. София-окръг
Особености
Площ: 54 дка
Вид и хронология
Единична постройка Праистория
История на проучването
Обектът е регистриран през м. април 2016 г. от екип с ръководител Кръстю Чукалев /НАИМ при
БАН/ по време на предварителните археологически проучвания - издирване на археологически
обекти в обхвата на проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“, на
територията на Столична община, област София, общините Костинброд, Божурище, Сливница и
Драгоман, Софийска област.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
К. Чукалев, 03.03.2017 г

198

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10005953
Местоположение
Населено място: с. Пролеша, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: в двор на църква Св. Георги Победоносец
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Раннохристиянска базилика Късна античност
История на проучването
При изкопни дейности с цел отводняване на сградата на църквата в с. Пролеша са разкрити късове
от хоросан примесен със счукана тухла, камъни, тухли и керамични фрагменти.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
С. Петрова, 26.08.2016 г

Незавършена регистрационна карта № 1
Местоположение
Населено място: с. Хераково, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Лазарова могила
Локализация
спрямо населено място: 0,7 км, северно от центъра на мах. Белица
Особености
Надгробна могила с височина 3,5 м и диаметър при основата около 45 м.
Вид и хронология
Надгробна могила Неопределима
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Нехризов
Незавършена регистрационна карта № 2
Местоположение
Населено място: с. Росоман, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Мрътвако
Локализация
спрямо населено място: 1,6 км, североизточно от центъра на с. Росоман
Особености
Надгробна могила с височина 3 м и диаметър при основата около 30 м.
Вид и хронология
Надгробна могила Неопределима
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Нехризов
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Незавършена регистрационна карта № 3
Местоположение
Населено място: с. Златуша, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Прибилица
Локализация
спрямо населено място: 1,5 км, северозападно от центъра на с. Златуша
Особености
Надгробна могила с височина 2,5 м и диаметър при основата около 25 м.
Вид и хронология
Надгробна могила Неопределима
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Нехризов

Незавършена регистрационна карта № 4
Местоположение
Населено място: с. Златуша, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Прибилица
Локализация
спрямо населено място: 1,7 км, северозападно от центъра на с. Златуша
Особености
Надгробна могила с височина 3 м и диаметър при основата около 30 м.
Вид и хронология
Надгробна могила Неопределима
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Нехризов

Незавършена регистрационна карта № 5
Местоположение
Населено място: с. Златуша, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Равнище
Локализация
спрямо населено място: 2 км, северозападно от центъра на с. Златуша
Особености
Надгробна могила с височина 3 м и диаметър при основата около 35 м.
Вид и хронология
Надгробна могила Неопределима
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Нехризов
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Незавършена регистрационна карта № 6
Местоположение
Населено място: с. Златуша, общ. Божурище, обл. София-окръг
Местност: Източно от Големи Остри връх
Локализация
спрямо населено място: 2,4 км, северозападно от центъра на с. Златуша
Особености
Надгробна могила с височина 3 м и диаметър при основата около 35 м.
Вид и хронология
Надгробна могила Неопределима
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Нехризов
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VII. 6. 3. 1. 1. 2. 3. Военни паметници
Възпоменателните знаци, издигнати по повод участието на България във войните от
1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години, притежават статут на исторически
недвижими културни ценности. Те са декларирани като паметници на културата с писмо
изх. №4349/4.12.1992 г. на НИПК /Приложение/ и съгласно §10 от ПЗР на ЗКН притежават
статут и по смисъла на ЗКН.
Обектите са според регистъра на НВИМ/МО и регистъра на Областна
администрация Софийска област. На територията на Община Божурище, военните
паметници със статут на НКЦ са следните обекти:
1. гр. Божурище, бивш Централен Аероклуб – Паметна плоча на загинали 17
парашутисти /източник: Регистър на военните паметници към Областна
администрация/;
2. с. Гурмазово, сграда на кметството - Паметна плоча на загиналите през
Отечествената война двама фронтоваци /източник: Национален военноисторически
музей и Регистър на военните паметници към Областна администрация/;
3. с. Пожарево, в центъра на селото - Паметник на загинали двама фронтоваци през
Отечествената война Паметни плочи на загиналите от с. Пожарево във войните за
освобождение на България /източник: Национален военноисторически музей и
Регистър на военните паметници към Областна администрация/;
4. с. Пролеша, ограда на училището - Паметна плоча на загинали четирима
фронтовака през Отечествената война /източник: Национален военноисторически
музей и Регистър на военните паметници към Областна администрация/;
5. с. Росоман, до църквата - Войнишки паметник на загиналите през Балканската
война и Първата световна война /източник: Национален военноисторически музей и
Регистър на военните паметници към Областна администрация/;
6. с. Росоман, в централната част на селото - Паметник на загинали антифашисти
/източник: Регистър на военните паметници към Областна администрация/;
7. с. Хераково, сградата на кметството - Паметна плоча на загиналия фронтовак през
Отечествената война Георги Найденов Веселинов /източник: Национален
военноисторически музей и Регистър на военните паметници към Областна
администрация/;
8. с. Храбърско, центъра на селото - Паметни плочи на загиналите от с. Храбърско
през войните /източник: Национален военноисторически музей и Регистър на
военните паметници към Областна администрация/.
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Фигура 78. Пространствено разпределение на Военните паметници със статут на НКЦ в
териториалната структура на община Божурище.
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№ по
ред

Населено
място

Обект
/адрес, локализация/

№ на
схемата

17

3

град
Божурище

18

4

с. Гурмазово

19

5

с. Пожарево

20

6

с. Пролеша

21

7

с. Хераково

22

8

с. Росоман

23

9

с. Росоман

24

10

с. Храбърско

Паметна плоча на 17
загинали парашутисти
/бивш централен
аероклуб-град Божурище/
Паметна плоча на
загиналите през войните
/сградата на кметството/
Паметник на загиналите
през войните/площада/
Паметна плоча на
загиналите през войните
/площада/
Паметна плоча на загинал
през Отечествената война
Паметник на загинали
антифашисти
/площада/
Паметник на загиналите
през войните
/в двора на черквата/
Паметник на загиналите
през войните/площада/

Кадастрални данни

Деклариран
с писмо № /
протокол №/
списък

обявен в:
ДВ бр./год.
/протокол
на НСОПК

свален
с:
писмо
№/
протоко
л №/ ДВ
бр./год.

Вид

кв.

парц.

пл. №

100

I

147

исторически

15

V

201

исторически

10

XVII

без кад.
номер

исторически

10

IV

85

исторически

4

VI

132

исторически

8

ХIII

85

исторически

134
без кад.
номер

.

исторически
исторически

Категория

Освен изброените паметници, в последващи по-подробни устройствени разработки
следва да се имат предвид и други мемориални места и обекти, въпреки че статут на
недвижими културни ценности имат само по-горе изброените. Справката в регистъра на
НВИМ/МО и регистъра на Областна администрация Софийска област разкрива и следните
военни мемориални обекти:
1. гр. Божурище, бивш Централен Аероклуб - Паметник на полковник Стефан
Калъпчиев - парашутист, загинал при изпълнение на служебния си дълг /източник:
Национален военноисторически музей и Регистър на военните паметници към
Областна администрация/;
2. гр. Божурище, в двора на ВРЗ „Терем” - Паметник на генерал Владимир Заимов
/източник: Национален военноисторически музей и Регистър на военните паметници
към Областна администрация/.
Стефан Калъпчиев е български и югославски партизанин по време на Втората
световна война. След войната е български офицер, парашутист, военно звание полковник.
Роден е през 1921 г. в село Грамада, Горноджумайско /днес квартал на Благоевград/. Като
ученик е деен член на РМС. Участва в комунистическото съпротивително движение по
време на Втората световна война. Ятак на своя брат, партизанина Никола Калъпчиев и
Годноджумайската партизанска чета. През 1943 г. е мобилизиран в окупационния корпус в
Югославия. Дезертира и става партизанин в Югославската народна освободителна армия.
Участва в посрещането на мисия „Виктор“ /парашутна група на Иван Винаров, Щерьо
Атанасов и др./ за усилване командването на НОВА. Техният десант го спечелва за
парашутизма. Става първия командир на Интернационалния войнишки батальон от състава
на НОВА. Провежда диверсионни акции в тила на Вермахта в Югославия. След 9 септември
1944 г. започва да се занимава с парашутизъм. Служи в БНА. Командир на Парашутната
дружина, началник на Военното училище /във Враждебна/ и парашутнодесантната служба
в ПВО и ВВС. Въвежда височинните скокове със задържане и незабавно отваряне на
парашута /1957/. Постига 5 световни и 7 републикански височинни рекорда по
парашутизъм. Той е първият българин, който изпълнява парашутни скокове чрез
катапултиране. Извършва над 2000 парашутни скока. Награден от ФАИ за особени заслуги
към авиационните спортове с почетния диплом „Пол Тазандие“. Загива на 25 февруари 1964
г.

на

летище

Божурище

на

43-годишна

възраст

/

https://bg.wikipedia.org/wiki/

Стефан_Калъпчиев /. Поради това, че той не е загинал в описаните в писмото на НИПК
войни, паметният знак не притежава статут на недвижима културна ценност, като
това не омаловажава неговия подвиг.

Владимир Стоянов Заимов е български офицер, генерал-полковник, военен деец.
Участник във войните за национално обединение /1912-1918/. По време на Втората световна
война е против участието на България в Тристранния пакт. Работи като съветски шпионин
в България, за което е осъден и разстрелян през 1942 година. Осъден на смърт чрез разстрел
на 1 юни. Подава молба за помилване, която стига до Цар Борис на 3 юни 1942. Върху тази
молба цар Борис собственоръчно отбелязва „Присъдата вече е изпълнена“. Разстрелян е на
стрелбището на ШЗО на 1 юни 1942 г. в деня на издаването на смъртната присъда. Радио
„Москва“ предава в деня на разстрела „Българи, на колене! Днес е разстрелян генерал
Владимир Заимов“. В знак на почит към него артилерията по целия Източен фронт спира
огъня в течение на 1 минута. Действията на „червения“ генерал Владимир Заимов е
разстрелян без да бъде разжалван в звание. През м. май 1945 г. смъртната присъда на
Владимир Заимов е отменена от състав на Софийския военнополеви съд. След 9 септември
1944 г. материалите по делото са отнесени в Съветския съюз без опис, откъдето се завръщат
в края на 60-е години на ХХ век. Според Главното разузнавателно управление /ГРУ/ на
Генералния щаб на СССР „по време на работата, системно предава военна и военнополитическа информация за България, Германия, Турция, Гърция и други страни. След
влизането на немски единици на територията на България Заимов предоставя информация
за размера и въоръжението им. Неговата работа се оценява високо от съветското
командване. В информацията, предоставена от Заимов, има данни за немски военни
съоръжения, както и тактически характеристики на действията на Вермахта по време на
Балканския кампания през 1941 г.“ С указ на Президиума на Върховния съвет на СССР от
30 май 1972 г. за “смелост и героизъм в борбата срещу фашизма“ през Втората световна
война, генерал-майор Владимир Заимов получава посмъртно званието „Герой на Съветския
съюз“ / https://bg.wikipedia.org/wiki/ Владимир Заимов /. Поради това, че той не е загинал
в описаните в писмото на НИПК войни, паметният знак не притежава статут на
недвижима културна ценност, като това не омаловажава неговите военни подвизи и
последващи действия.
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VII. 6. 3. 1. 1. 3. Териториално-устройствена защита
Териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство
обхваща: режими за опазване; устройствени планове на защитени територии за опазване на
недвижимото културно наследство и специфични правила и нормативи към тях; планове за
опазване и управление на недвижими културни ценности; проектиране, съгласуване и
одобряване на устройствените планове и на проектните документации /инвестиционни
инициативи и проекти за намеси/ в защитените територии за опазване на недвижимото
културно наследство и контрол по тяхното прилагане и изпълнение; финансиране и
извършване на дейности в недвижимите културни ценности и в охранителните им зони за
целите на тяхното опазване и експониране /чл. 78 от ЗКН/.
Съгласно чл. 79 ал. 4 от ЗКН „когато единична културна ценност няма определен
териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници
се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща
непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата
имоти, както и уличното пространство между тях.“. Употребата на думата „улица“ в чл. 79,
както и понякога огромните размери на имотите в горски и земеделски територии
предполага прилагането му в регулационните граници на населените места. Следва да
се прилага за всички недвижими културни ценности, независимо от научната и културната
област, към която се отнасят, докато не бъдат определени специфични режими за опазване
на всеки отделен обект по реда на ЗКН. Границите по смисъла на чл. 70 ал. 4 от ЗКН
/териториален обхват и охранителни зони/ трябва да се отразяват на устройствени планове
на населените места.

VII. 6. 3. 1. 1. 3. 1. Специфични режими за опазване на конкретни обекти
Съгласно предоставената от НИНКН информация, специфични режими за опазване
определени с акта за деклариране или за предоставяне на статут на отделни недвижими
културни ценности не са налични.

VII. 6. 3. 1. 1. 3. 2. Режими за опазване на археологическите обекти по АИС-АКБ, НАИМБАН
Почти всички от тези обекти не са проучени и не са площно определени, поради това
на този етап не могат да бъдат определени територии свързани тях. Поради невъзможност
да се определи защитена територия за НКН, прилагането на определения общ устройствен
режим на територията, в която попада съответния обект на НКН, се прилага под
наблюдение на археолог и при спазване на разпоредбите на ЗКН. При изготвяне на нови
горскостопански или други планове, те се съгласуват с МК.
Към Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България”
са приложени следните режими за ползване на териториите, на които се намират
археологически обекти и са описани в картоните им:
▪ Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни,
благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават целостта на
земния пласт в границите на археологическия обект.
▪ Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми земеделски
площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и дълбочинната обработка на
почвата /риголване/, засаждане на трайни култури с дълбока коренова система, заблатяване
и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на
обекта.
Описаните в АКБ режими, нямат определен нормативен характер, те следва да се
разглеждат като препоръчителни при разработването на Общите устройствени планове. В
настоящия Общ устройствен план на Община Божурище са отразени всички обекти
подадени от НАИМ/БАН. Обектите са нанесени с единичните подадени координати, като
около всеки обект се определя буферна зона с радиус 30 м. Задават се като специфични
подадените режими от АКБ за всеки обект и буферната зона около него, до проучването на
обекта и определянето на граници и предписания за опазване по реда на Закона за
културното наследство.
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VII. 6. 3. 1. 1. 4. Проблеми по опазване на недвижимите културни ценности
Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване,
идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация.
Проблемите свързани с опазването на наследството могат да бъдат с всяка една от тези
дейности. Условно можем да обединим дейностите в две групи – проучване /издирване,
изучаване, идентификация, документиране и регистрация/ и поддръжка /консервация,
реставрация и адаптация/. В рамките на тези две условни групи ще разгледаме някои от
основните проблеми свързани с наследството.
Важен проблем, за дългосрочното съхраняване на културното наследство, е неговото
познаване, разбиране и оценяване от страна на местната общност. Това е основна
предпоставка за всички останали дейности по опазване. В това отношение положително е
въвличането на общността в дейностите по опазване, започвайки от идентифициране,
проучване и документиране.
VII. 6. 3. 1. 1. 4. 1. Проучване
Основа за всички дейности по опазване на наследството са идентифициране,
проучването и документирането на недвижимите културни ценности, както и на обектите с
потенциал за културни ценности. Проучването и документиране на качествата и актуалното
състояние на обектите. Тези дейности могат да бъдат първи и предварителни дейности по
актуализация на нормативния статут на обектите и създаване на режими за опазването им
от НИНКН/МК. Могат да бъдат извършвани чрез системно заделяне на средства от
общинския бюджет или чрез кандидатстване по различни програми, самостоятелно или
като част от по-големи проекти. В процеса могат да бъдат включени неправителствени
организации, образователни и научни институции и други с експертна дейност в сферата на
опазване на културното наследство. Инвентаризирането на всички обекти, анализирането
на техните качества и състояние са предпоставка за създаването на общинска стратегия в
сферата на недвижимото културно наследство и определяне на приоритети.
С единични изключения, НИНКН не е провеждал дейности по актуализация на
списъка на НКЦ на територията на общината. Във връзка направените проучвания за
актуалното състояние на недвижимите културни ценности на територията на общината,
приложени към заданието за Общ устройствен план, и физическата липса на част от
обектите е необходимо стартиране на процедури за актуализиране на статута на обектите
от страна на НИНКН/МК. Дейностите по актуализация на списъка включват актуализирана
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оценка на културната и научна стойност на обектите, на състоянието им, определяне на
режими за опазването им, както и идентифициране на нови обекти с потенциал на НКЦ.
Актуализирането на списъците трябва да е обвързано и с обходи и преглед за други
потенциални обекти на наследството, носители на културно-историческа стойност.
Проучването на културното наследство трябва да бъде системен процес и е основа
за всички последващи дейности свързани с него. Проучването му ще подпомогне неговото
оценяване и популяризиране, а след това и участието му в културно-туристически
продукти. В дългосрочен план проучването трябва да бъде обезпечен финансово,
координационно, нормативно и експертно.
Необходимо

е

финансовото

обезпечаване

на

проучвателските

дейности,

препоръчително е системното заделяне на средства за това в рамките на общинския бюджет,
като в началните етапи по-важно е системното осигуряване на средствата отколкото техния
размер.
Проучването на археологическите обекти следва да се извършва от археолози от
местният музей, чрез извършването на обходи, сондажи и теренни проучвания /разкопки/.
Определянето на граници и предписания за опазване след проучването им следва да се
извършва по реда на ЗКН и в координация със МК и НИНКН.
Проучването на исторически сгради може да се извършва от страна на
неправителствени организации, местни общности и сдружения и други. Възможно е
организирането на проучването под формата на работилници /уъркшопи/ или студентски
практики. Тези дейности могат да се обвързват с дейности по обучение или популяризиране
на наследството. Събирането на актуални данни за обектите, както със статут, така и с
потенциал, е препоръчително да се координира с НИНКН/МК тъй като след самото
проучване е необходимо експерти от НИНКН да предложат проучените обекти за
предоставяне на статут или отписване от списъците.
VII. 6. 3. 1. 1. 4. 2. Поддръжка
За недвижимите културни ценности е необходима системна поддръжка, а не
единични реставрационни дейности през големи периоди от време. След проучването на
обектите е необходимо приоритетното съхраняване на обектите в лошо физическо
състояние, но със съхранена материална и образна автентичност, чрез консервация,
реставрация, адаптация и социализация. Консервация и реставрация, както и адаптацията
на културни ценности е системен процес от дейности, които целят предотвратяване на

210

разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на тяхното
възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им. Дейностите по
консервация и реставрация, както и по адаптацията на недвижими културни ценности се
осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра
по чл. 165 от ЗКН. Закона за културното наследство задава нормативно необходимите
съгласувателни процедури за дейности по недвижимите културни ценности, в техния
териториален обхват или охранителни зони. Те се разглеждат в чл. 78 – 84.
От една страна най-важна е редовната поддръжка на сградите, от друга – спазването
на създадените режими и предписания за опазване, както за единичните, така и за груповите
недвижими културни ценности. Особено важно е обектите да имат функция и тя да не е в
конфликт с оригиналната. По възможност е добре запазването на жилищната и търговската
функция с минимални изменения за адаптирането на обектите. Други подходящи функции
биха били свързани с туризма и социалната сфера – отваряне към по-широк кръг от
посетители, например временно настаняване, музейни функции, галерии, социални
центрове и други.
За обектите, които са частна собственост, е добре да има актуални изследвания на
техните качества, актуализиране на статута им и запознаване на собствениците с техните
задължения. От друга страна, те биха могли да бъдат използвани за леглова база или други
функции, подкрепящи развитието на туристическата инфраструктура и създаването на
културно-туристически пакети. Това в дългосрочен план ще подпомогне съхраняването на
обектите.
Права и задължения на собствениците или ползвателите на недвижими културни
ценности са разгледани в чл. 70 – 77 от ЗКН. При наличие на обстоятелства, застрашаващи
недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване, следва да се проведат
комисиите по реда на чл. 72 и 73 от ЗКН.
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VII. 6. 3. 1. 2. Движимо културно наследство
Движимите културни ценности се издирват, изучават, опазват и представят с
познавателна, образователна и естетическа цел от културни и научни организации – музеи.
На територията на Община Божурище няма музеи, музейни сбирки или галерии с
изключение на етнографска музейна сбирка в читалището в с. Хераково. Но Община
Божурище планира дейности в развитието на музейната и туристическа информационна
инфраструктура.
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. Община Божурище предвижда обособяването също и на туристически
информационен център в града.
В допълнение тези обекти могат да бъдат използвани и като елементи на
информационната система за културното наследство - за информиране на туристите за
други обекти и събития, на територията на общината.
VII. 6. 3. 2. Нематериално културно наследство
Нематериалното културно наследство може да включва:
▪

народни занаяти;

▪

устна традиция и език;

▪

обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания;

▪

музика, песни и танци;

▪

народна медицина;

▪

кулинарни и етноложки традиции;

▪

народни игри и спортове.

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:
▪ "Васил Левски - 1923", с. Хераково /рег. № 1281/;
▪ "Светлина - 1924", с. Пролеша /рег. № 1325/;
▪ "Просвета 1925", с. Храбърско /рег. № 1401/;
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▪ „Христо Ботев“, с. Гурмазово /рег. № 1402/;
▪ "Христо Ботев - 1934" гр. Божурище /рег. № 2789/;
▪ "Васил Левски 2012", с. Пожарево /рег. № 3520/;
▪ "Богатово - 2015" с. Гурмазово /рег. № 3601/.
Две от читалищата са регистрирани в с. Гурмазово, като развива дейност основаното
през 2015 година.
Читалище “Васил Левски 1923” село Хераково е основано през 1923 година.
Читалището е настанено в част от общинска сграда - площ 150 кв.м. /1 зала, библиотека,
хранилище /. Дейности на НЧ „Васил Левски 1923” са школа за народни танци за аматьори,
музейна сбирка, литературно студио. Към читалището функционира библиотека с книжен
фонд – 10 000 тома. Участва в регионални, местни и традиционни празници и мероприятия.
Сградният фонд е в добро състояние. Необходими са средства за построяване на постоянна
сцена и площадка пред читалището за провеждане на мероприятия, организирани по повод
различни празници.

Читалище „Светлина 1924” село Пролеша е основано през 1924 г. Библиотеката към
читалището е с книжен фонд от 7000 тома. В читалището се помещава етнографска сбирка.
Сградният фонд е в добро състояние след извършен ремонт през 2016-2017 г. Към
читалището функционират:
▪

група за народни танци за аматьори;

▪

женска певческа група за автентичен фолклор;

▪

клуб „Природолюбител”.

▪

кръжок „Сръчни ръчички“.

▪

Провеждат се занимания по йога

Читалище „Просвета 1925” село Храбърско е основано през 1925 г. Читалището е
ситуирано в сградата на кметството и разполага с 80 кв.м площ. /салон и библиотека/.
Библиотеката на читалището разполага с 10 000 тома. Към читалището функционират:
▪

група за народни танци;

▪

група за съхранение и предаване на народните традиции;

▪

детски танцов състав;

▪

приложни изкуства;
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▪

клуб „Околна среда”.

Читалище „Христо Ботев 1934” гр. Божурище разполага с най-голямата библиотека
в община Божурище /20 000 библиотечни единици/. Ежегодно се обогатява библиотечният
фонд. Към читалището работят:
▪

общински детски фолклорен ансамбъл „Божурчета”;

▪

школа за спортни и латино танци за деца;

▪

дамски камерен хор;

▪

детска вокална група „Куклици”;

▪

школа по пиано;

▪

школа по акордеон ;

▪

танцова фолклорна школа за аматьори.

Читалище „Васил Левски 2012” – село Пожарево за краткото си съществуване се е
превърнало в социално средище за населението на селото. Читалището е пример за това как
едно културно и социално средище, което е било заличено, сега се възражда след много
усилия от страна на населението на селото. Дейностите които развива са:
▪

танцова фолклорна школа;

▪

школа за приложни изкуства;

▪

кръжок по шев и кройка на традиционни български костюми;

▪

кръжок „Пътя на хляба и обредните гозби”;

▪

курс за изучаване на английски език;

▪

кръжок „Пожарево вчера, днес и утре”;

▪

клубове по интереси.

Религията, като част от бита и културата на населението, е представена от 7 сгради
на православни храмове и няколко параклиса. В много селища празничната културна
обредност съвпада с религиозните празници и на тях са посветени ежегодните традиционни
събори. На територията на Общината са разкрити и функционират 7 клуба на пенсионера.
В тях се провеждат здравни беседи, консултации, чествания на рождени и именни дни,
развива се художествена самодейност.
През 2014 г. за срок от 10 години е подписано споразумение със Сдружение
„Международна фестивална програма на детското творчество - приятели на България”.
Предмет на сътрудничеството е подготовка на проекти и инициативи в областта на
културата, изкуството и образованието. Всеки партньор ще оказва съдействие при или по
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повод организирани от него прояви в сферата на културата, като празници, музикалносценични спектакли, концерти, фестивали, конкурси, изложби състезания и др.
От 2012 година община Божурище организира Фестивал на клубовете за народни
танци и песни „Пеония”. Фестивалът няма състезателен характер. Неговите идеи и цели са:
▪

да развива културния обмен между институциите;

▪

да популяризира българския фолклор;

▪

да съхранява, развива и представя специфичните традиции, обичаи, ритуали,
музика, песни и танци на фолклорните области;

▪

да представя ежегодно пред гражданите и гостите на Божурище колорита и
разнообразието на българския фолклор.

По отношение на културния календар на Община Божурище трябва да споменем:
▪

храмов празник „Свето Възнесение“ и събор на селото на Спасовден - село
Храбърско;

▪

църковния празник „Свети Дух“ - събор на село Пролеша.

▪

Фолклорен фестивал „Окни па тропни“. Организира се от община Божурище,
Читалище „Светлина 1924“ с. Пролеша и кметството в с. Пролеша.
Фестивалът няма състезателен характер. Провежда се в село Пролеша,
ежегодно.

▪

на 6 май - Гергьовден е Храмовият празник и ежегодният събор и на село
Хераково и Храмов празник на село Пролеша;

▪

24 май - празник на село Пожарево;

▪

празник на Божура и цветята, който по традиция се чества последната събота
на месец май;

▪

последната неделя на месец май празнуват своите празници селата Гурмазово
и Златуша.

▪

1 юни - Денят на детето;

▪

различни събития на местно, национално и международно равнище се
провеждат през годината в конна база „Ген. Крум Лекарски“, гр. Божурище.
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ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ
ТУРИЗЪМ
ПРИРОДЕН И КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ
ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
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VII. 6. 4. ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ
VII. 6. 4. 1. Туризъм
Туризмът в община Божурище се развива на основата на културно-историческото и
природно наследство. През последните години, община Божурище претърпя сериозен
икономически растеж, благодарение на близостта й до столицата и благоприятните
климатични условия, но в областта на туризма търпи известно забавяне. В тази връзка, през
2013 г., с решение на общински съвет е приета План-програма за развитие на туризма в
община Божурище 2013-2020 г. В нея се определят специфичните цели и приоритети за
развитие, като основната цел е община Божурище да се превърне в „подкрепящ, устойчив
и интегриран културно-туристически център на Столицата“28. Целите са дефинирани на
основата на сравнителните предимства и природните дадености на територията.
Общината заема западната част от Софийското поле и е разположена в хълмисторавнинен терен със средна надморска височина 770 m. Климатът е типичен умереноконтинентален, със средногодишни валежи около 640 mm. Водните ресурси са бедни и са
представени от три реки – Величка, Гурмазовска и Пожаревска. Въздухът е относително
чист и природата е добре запазена.
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. Община Божурище може да допринесе чрез
разнообразната си авиационна история, етнографските традиции, развитата читалищна
дейност и да се превърне в съпътстваща културно-туристическа дестинация на София.
Като първа стъпка следва да се обърне внимание на наличната туристическа база и
инфраструктура.

28

План-програма за развитие на туризма в община Божурище 2013-2020г., стр. 19
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Развитието на устойчив туризъм, с ефикасно и ефективно използване на природните
ресурси, е сред основните приоритети на националните документи.
В план-програмата за развитие на туризма в община Божурище са определени
няколко приоритета, сред които:
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.
Набляга се основно на интегрирания модел за постигане на умерен полицентризъм,
чрез развиване на връзките между общинския център и селата и съчетаване на
приоритетните форми на туризъм29.
Туризмът в община Божурище ще се развива на основата на културното наследство,
представено от археологически, архитектурно-строителни и художествени обекти, както и
от народните традиции и културните обичаи. Има възможност за изграждане на
сътрудничество със съседните общини, формиране на зони за туризъм и рекреация и
създаване на интегрирани туристически продукти.
Необходимо е да се определят и покажат възможностите за развитие на
допълнителни зони за отдих на туристите, като се използват оптимално наличните
природни ресурси. Биха могли да се изградят веломаршрути, с оглед на това, че релефът е
равнинен и е подходящ за колоездене. Трябва да се изведат потенциалните зони за развитие
на паркови пространства в общината, като целесъобразно се използват определените към
момента, но нереализирани територии от този тип.

29

План-програмата за развитие на туризма в община Божурище, стр. 20
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VII. 6. 4. 2. Места за настаняване, нощувки, туристи
По данни на НСИ30, в община Божурище към 2016 г. функционира едно място за
настаняване с 10 стаи и 20 легла. В рамките на същата година са реализирани 4392
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.
Пак по данни на НСИ, към 2016 г. функционират 27 предприятия /отбелязват ръст
от 21 през 2012 г./ в областта на хотелиерството и ресторантьорството.
На територията на общината няма наличен туристически информационен център,
няма изградени туристически хижи и заслони. Липсват обособени изходни туристически
пунктове за посещение на туристическите обекти.
За разгръщане туристическия потенциал на община Божурище е необходима
целенасочена подкрепа за изграждане на допълнителни места за настаняване и хранене,
създаване на допълнителни бази за развитие на спорт, различни атракции и
инфраструктура, с която да бъдат привличан и задържан туристическия поток.

30

Данните на НСИ се отнасят за категоризирани места за настаняване с над 10 легла.
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VII. 6. 4. 3. Природен и културно-исторически потенциал на община Божурище за развитие
на туризъм.
Природен потенциал
По информация от МОСВ на територията на община Божурище попада малка част
от защитена зона от Натура 2000 по Директива за опазване на дивите птици – BG0002101
“Мещица“. Освен тази зона няма други защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000
и защитени територии по Закон за защитените територии.
Културно-исторически потенциал
За разлика от природния, община Божурище разполага с богат културноисторически потенциал разгледан в раздела за Културно наследство.
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. Животът му
преминава през редица предизвикателства, преди да се установи със семейството си в
Божурище, където известно време работи като художник във военен завод. След като
минава на свободна практика, придобива световна слава. Негови индивидуални изложби са
организирани в Гърция, Швейцария, Австрия, САЩ, Франция, Испания, Япония, Кувейт.
Малко известен факт е, че той е отличен музикант и пише стихове, афоризми и др. Умира в
село Божурище през 1992 г.
Читалищната дейност е добре развита и традиционна за общината активност.
Първото читалище в гр. Божурище – „Христо Ботев 1934“ е основано през 1934 г. и към
днешна дата осъществява своята дейност в сграда в бароков стил, бивше военно казино.
Към него функционират множество състави, формации и ансамбли, а достъпът до сградата
е целодневен. Сформираният с помощта на Общински съвет Детски фолклорен Ансамбъл
„Божурчета” е носител на званието „Представителен ансамбъл на НС на ЦИОФФ –
България” и всяка година участва в международни фолклорни фестивали на Балканите.
Народно читалище „Васил Левски 1923” в с. Хераково също има създадени
фолклорни традиции и към него функционират литературно студио „Съхрани българското
и родния край” и школа за народни танци.
Читалищата в селата Пожарево, Храбърско и Пролеша също развиват дейност.
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Една от основните дейности към читалищата е библиотечната дейност.
Библиотеката е разположена в гр. Божурище и разполага с читалня, „Детски отдел“ и
„Книгохранилище“. Библиотечният фонд възлиза на 22 хил. библиотечни документа от
различни отдели, а читателите са над 500. Снабдена е с три работни компютърни места с
интернет връзка, има и копирна апаратура.
Близостта на общината със София, дава възможност за организиране на съпътстващи
дейности, с които да се подкрепят големи културни проекти в столицата. Базата, с която
община Божурище разполага, дава добра основа за развитие на туризма чрез
дребномащабни проекти. Потенциал имат спортният, развлекателен, селски и фолклорен
туризъм и с подходящият човешки и неголям финансов ресурс могат да се организират
открити атракции, спортни събития със свободен достъп, етнографски фестивали.
Изготвянето и изпълнението на маркетинг и рекламна стратегия неизменно би
спомогнало за подема на туристическия бизнес в района.
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VII. 6. 5. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
Планирането и управлението на зелената система в пространствената структура на
общината е от ключово значение. Зелената система е важен структурен елемент, както за
селищните структури, така и за околната природна среда. Тя се явява важен интегриращ
сегмент във функционалното разпределение на територията. Зелената система разделя
урбанизираната територия на отделни структурни единици. Със своите компактни масиви
тя създава ядрата на тази система, а с удължените си ивици я свързва в единно цяло.
Благодарение на нея се осъществява преход между урбанизираните територии като цяло и
околната природна среда.
Зелената система е едновременно свързващ и разделящ елемент, както на отделните
части на селището, така и между селището и природата. Освен това тя подчертава главните
оси на селищната композиция и на отделните, по-важни нейни елементи. Със своята
специфика и видов състав, зелените площи могат да придадат специфичен облик и характер
на отделни ансамбли, урбанизирани територии или населено място като цяло.
Зелената система в населените места обхваща зелените площи, които се определят
със специфични характеристики и предоставят условия за отдих и рекреация на
населението и повишават качествата на урбанизираната среда. Тя е пространствено
свързана и е неразделна част от цялата зелена система на територията на общината. В
Европейски план, широко разпространено е близкото понятие „зелена инфраструктура“. Тя,
най-общо, може да бъде определена като мрежа от естествени и полуестествени територии
с високи екологични качества, които се управляват с цел осигуряване на широк обхват от
екосистемни услуги и опазване на биоразнообразието както в градски, така и в
извънградски територии. Зелената инфраструктура, която е част от пространствената
структура на територията, осигурява не само услуги за населението, но и помага за
повишаване качествата на околната среда да предоставя разнообразни екосистемни
продукти и услуги като чист въздух, дървесина и др.
В този смисъл, управлението и поддържането на зелената инфраструктура:
▪ Подобрява качеството на живот на населението, чрез осигуряването на околна среда
с добри качества, където хората живеят и работят;
▪ Подобрява средата за живот чрез различни горски пояси, както и чрез крайулично
озеленяване, което спира/намалява силните ветрове, „улавя“ прахови частици, намалява
звуковото замърсяване;
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▪ Подобрява биоразнообразието, например чрез осигуряване на връзка между
зелените площи, чрез което се осигурява мобилност на представителите на фауната;
▪ Подпомага смекчаването и адаптирането към климатичните промени, чрез
намаляване риска от наводнения, пречистване на въздуха, намаляване на ерозията на
почвата и др.;
▪ Осигурява възможност за развитие на устойчив туризъм и развитие на свързаната с
това икономика и заетост на населението.
Съществуват различни категоризации на териториите, част от зелената система, в
устройственото планиране, предоставящи специфични екосистемни услуги, като
функционално те могат да бъдат разделени по следния начин:
▪ Озеленени площи за широко обществено ползване – улично озеленяване, градини,
паркове и др.;
▪ Озеленени площи за ограничено обществено ползване, които са разположени в
имотите за жилищни, вилни, обществени, спортни или курортни сгради и др.;
▪ Озеленени площи с друго специфично предназначение – гробищни паркове и защитни
насаждения.
Така, зелената система включва всички зелени територии в населените места /за
широко и за ограничено обществено ползване/, всички извънселищни паркове; територии
за спорт и атракции извън населените места, както и гробищни паркове на територията на
общината.
Зелената система в община Божурище е в сравнително добро сустояние. Въпреки, че
има много площи, които са заети с растителност, повечето от тях са частни градини и
дворове. Общественото озеленяване не е на добро ниво. Следва да има по-добра поддръжка
и да бъдат отделени повече средства за озеленяването в публични пространства и крайпътна
и улична мрежа. 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 данни на НСИ населените на гр. Божурище е под 10 хил. души. Съгласно
НАРЕДБА № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, от 22 декември 2003 г., гр. Божурище се категоризира като много малък
град /до 10 хил. души/. Нормативите за площта на обществените озеленени площи за
широко и специфично ползване за тази категория град, съгласно чл. 31 /1/ от наредбата, са
8 кв. м/жител.
Площта на терените за гробища за много малки градове следва да е 1,30 кв. м/жител.
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Съгласно чл. 33 /1/, площта на териториите за спорт и развлечения в населените
места и в крайселищната им територия за много малки градове, следва да е 10-12 кв.
м/жител, а за селата необходимата площ е 15-20 кв.м./жител.
Икономическа зона Божурище следва да има достатъчно предвидени площи за
озеленяване, с цел осигуряване на благоприятни условия за работа…
От гледна точка видово разнообразие, на територията на общината са
разпространени:
▪

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

▪

Иглолистни видове - бял и черен бор, смърч, бяла мура, ела, зелена дуглазка.
лиственица, конколорка. веймутов бор, дървовидна хвойна, атласки кедър,
метасеквоя.
Горският фонд в общината се стопанисва от Държавно лесничейство "София",

обособен Горскостопански участък "Сливница". Територията на лесничейството се намира
в Мизийската горско-растителна област, Краищенско-Ихтиманска подобласт.
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 има функционираща конна база
„Ген. Крум Лекарски“. Тя е разположена на територия от 150 дка. Също така към зелената
система се включват действащите игрище за плажен волейбол и спортна площадка за
баскетбол. Съществуващата икономическа зона, ще бъде разширена и следва да се
предвидят достатъчно площи за озеленяване, съгласно действащите нормативни
изисквания за такъв тип устройствени зони.
▪ Село Гурмазово – селото е в съседство с разширението на икономическата зона на
гр. Божурище. Селото е предимно заето 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
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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 система, 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, в дерето на 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 – да се сложат пейки,
да се поддържат алеи и т.н.
▪ 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
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любителски и спортен риболов. В близост до населеното място преминава и Беличка река,
около която има силно развита растителност.
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ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ И
ОСИГУРЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

ПАНЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН
КОРИДОР № 4, № 8, № 10
МЕЖДУНАРОДЕН ПЪТ E80,
РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-8
ГЛАВНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ № 6, № 13
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VII. 6. 6. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
VII. 6. 6. 1. Пътна инфраструктура
Транспортната инфраструктура е основен фактор за цялостното развитие на община
Божурище. За да се постига икономически растеж във всички сфери е нужна добра
обезпеченост с транспортна инфраструктура. Основен фактор за нейното развитие на
територията на община Божурище е географското положение и характеристиките на
релефа. В обхвата на общината и Столичната агломерация преминават три паневропейски
транспортни коридора - № 4, № 8 и № 10.
Пътната мрежа на територията на общината включва както републикански, така и
местни /общински и частни/ пътища.
VII. 6. 6. 1. 1. Републиканска пътна мрежа
Като главни транспортни оси от републиканската пътна мрежа, могат да се
определят:
▪ Трасето на 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.
Калотина – София от км. 30+995 до км 43+560. Габарит 14.00 м., състоянието на
настилката е добро. Пътят преминава през населеното място Хераково.
▪ III-638 /Гурмазово – Златуша/, преминаващ по направлението изток-запад през
територията на общината и достигащо общинския център Брезник. От км. 8+860 до км.
28+889. Пътят преминава през селата Златуша, Росоман, Гурмазово и град Божурище.
Състоянието на настилката е:
от км 8+860 до км 12+000 – добро
от км 12+000 до км 14+100 – лошо
от км 14+200 до км 20+000 – добро
от км 20+000 до км 22+900 – лошо
от км 22+900 до км 28+900 – добро
Габаритът на пътя е:
от км 8+860 до км 12+000 – Г5,60
от км 12+000 до км 13+000 – Г6,00
228

от км 13+000 до км 14+000 – Г4,00
от км 14+000 до км 15+000 – Г4,30
от км 15+000 до км 16+000 – Г4,40
от км 16+000 до км 17+000 – Г4,70
от км 17+000 до км 21+178 – Г4,20
от км 21+178 до км 22+000 – Г5,50
от км 22+000 до км 23+000 – Г6,00
от км 23+000 до км 26+352 – Г5,00
от км 26+252 до км 28+900 – Г6,50
Таблица 26. Републиканска пътна мрежа в община Божурище.
от
/км./
30,995
7,744

Номер на път
I-80
III-638
Общо

до
/км./
43,560
28,899

дължина
/км./
12,565
21,155
33,720

Предстои изграждане на трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път
/СОП/“ участък от км. 32+447.20 до км. 48+611.93, които ще облекчи значително трафика
по старото трасе и ще изведе транзитно преминаващия автомобилен поток.
VII. 6. 6. 1. 2. Местна /общинска и частна/ пътна мрежа
Преобладаваща за общината е общинската пътна мрежа, която осъществява в
достатъчна степен свързаността между отделните населени места.
Таблица 27. Общинската пътна мрежа в община Божурище.
№ по
ред

Път №

Стар /и/
номер /а/

1

SFO1400

81011

2

SFO2020

81115/3&4/

3
4
5
6

SFO2021
SFO2022
SFO3024
SFO3027

81123
81125
81127
M3 ново

7

SFO3214

81114/1&2/,
81115 /1&2/

Наименование
/II – 81/ Костинброд – Граници общ. (Костинброд –
Божурище) - Пролеша – Хераково /SFО3024/
/I-8/ Божурище – Граница общ. (Божурище – София
град) - /I-8/
/I-8/ - Храбърско
/I-8/ - Белица
/I-8/ - Бобен – Хераково /SFO1400/
/I-8, Сливница – Божурище / - мах. Черна бара
/I-8/ жп гара Драгоил - Драгоман – Граница общ.
(Драгоман – Сливница) - Сливница – Граница общ.
(Сливница – Божурище) - /SFO2021/

Километри
от км. до км.

Дължина

6.000

10.600

4.600

0.000

3.250

3.250

0.000
0.000
0.000
0.000

4.500
2.000
2.800
0.400

4.500
2.000
2.800
0.400

25.000

27.700

2.700

Обща дължина:

20.250
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Таблица 28. Технико-експлоатационно състояние на съществуващите общински пътища на територията на общианта.
Път No

Наименование

Състояние*
(попълва се
съгласно
забележката под
таблицата като се
нанася оценката
за настилката на
пътното трасе)

Брой
съоръженя
по пътното
трасе

Състояние на
съоръжението*

Население
с
подобрена
среда за
живеене
(брой)

Необходимост
от ремонт/
реконструкция
(да/не)

Проектна
готовност
(работен
проект/
проучвания/
идеен проект/
няма)

Ориентировъчна
дължина на
трасето за
ремонт/
реконструкция

Трасето
осигурява ли
единствен
достъп до
населено място
или селищно
образувание
(да/не)

Значение на
засегнатото
трасе
(местно/
общинско/
регионално)

SFO1400

лошо

1 бр.
мостове

не

да

РП с РС

10.600 км

за с.Пролеша ед. достъп

регионално

добро

1 бр. мост

1бр. мост в
центъра на с.
Пролеша с
пукнатини
добро

не

не

няма

3.250 км

да

регионално

да

SFO2021

/ ІІ - 81 / Костинброд - Граница
общ. ( Костинброд - Божурище
) - Пролеша Хераково / SFO3024 /
/ I - 8 / Божурище - Граница
общ. ( Божурище - София-град
)-/I-8/
/ І - 8 / - Храбърско

Обектът за
ремонт/
реконструкция
дали е част от
стратегически
документ на
общината, приет
от ОбС
(да/не)
да

незадоволително

няма

не

да

РП с РС

4.500 км

да

общинско

да

SFO2022

/ І - 8 / - Белица

незадоволително

няма

не

да

няма

2.000 км

да

общинско

да

SFO3024

/ I - 8 / - Бобен - Хераково /
SFO1400 /
/ I - 8, Сливница - Божурище / мах. Черна бара

незадоволително

няма

не

да

РП с РС

2.800 км

не

общинско

да

лошо, без
асфалтова
настилка
лошо

няма

не

да

не

0.400 км

да

общинско

да

няма

не

да

не

2.700 км

не

регионално

не

SFO2020

SFO3027

SFO3214

/ I - 8 /жп гара Драгоил Драгоман - Граница общ. (
Драгоман - Сливница ) Сливница - Граница общ. (
Сливница - Божурище ) - /
SFO2021 /

Източник: Община Божурище, 2019 г.

VII. 6. 6. 2. Средно денонощна годишна интензивност на автомобилното движение
Средно денонощна годишна интензивност на автомобилното движение през
периода 2015, 2016 и прогноза до 2035 год. – източник: АПИ, Институт по Пътища и
Мостове / изх. №08-00-23/23.02.2018 год.

А

4067

41.240

39.829

46.948

Номер на пътя

2780
2919
3065
3295
3542
12033
21050
23362
26107
29818
14906
16022
17924
20109
23059

3322
3488
3663
3938
4233
16334
17418
19302
21555
24602
19714
21050
23362
26107
29818

Оразмерителни автомобили на
денонощие

8

380
399
419
451
485
2100
2204
2398
2655
3005
2441
2566
2796
3097
3507

Единици леки автомобили

39.829

69
72
76
82
88
1334
1387
1491
1640
1845
1444
1502
1615
1777
1999

Общ брой превозни средства

26.000

55
58
61
66
71
76
79
85
94
106
81
84
90
99
111

Общ брой товарни автомобили

37.660

103
108
113
121
130
159
165
177
195
219
227
236
254
279
314

Товарни автомобили с ремарке и
влекачи с пполуприципи

4066

153
161
169
182
196
531
573
645
726
835
689
744
837
942
1083

Тежки товарни автомобили

А

39
41
43
46
49
133
138
145
156
168
134
139
146
1578
169

Средни товарни автомобили

8

2361
2479
2603
2798
3008
9800
10584
11907
13395
15404
12331
13317
14982
16855
19383

Леки товарни автомобили

28.900

Автобуси

Край на преброителния участък
/до км/

26.252

Леки автомобили

Начало на преброителния участък /от
км/

26.260

Местоположение на преброителния
пункт /км/

140

Номер на преброителния пункт

Д

Вид на преброителния пункт /Главен,
Допълнителен или Автоматичен/
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Година
2015
2020
2025
2030
2035
2016
2020
2025
2030
2035
2016
2020
2025
2030
2035

180
189
199
214
230
2430
2527
2714
2984
3353
2628
2733
2937
3229
3629

VII. 6. 6. 3. Железопътен транспорт
Железопътна линия 1 Калотина – запад – Волуяк – София – Пловдив – Димитровград
– Свиленград преминава транзитно в северната периферна част на общината като найблизко разположените гари са разположени на територията на общината.
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
съгласно „Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България,
включена в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участници
от линии“ е „железопътна магистрала“ за участък от 6та железопътна линия и железопътна
линия „II категория“ за участъка от 13та железопътна линия.
Габарит на натоварване съгласно Инструкция за натоварване и превозване на
негабаритни и тежки товари е „GB“ за 6та железопътна линия и „GC“ за 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 релсо-траверсовата скара е добро и гарантира
заложените в графика за движение на влаковите скорости.
Наличието на тази железопътна връзка е положително предимство за общината,
въпреки това, обаче, нейният потенциал не е напълно оползотворен. Територията на
общината не е добре обезпечена, от гледна точка железопътния транспорт ориентирана за
цялото население на общината, тъй като се наблюдава изградено трасе само в
северозападната и източна част на общината.
Поради тази причина, само няколко населени места /Божурище, Храбърско,
Златуша,/ се възползват от тази услуга. Това е предпоставка за бъдещото инвестиране и
развитие на този алтернативен на автомобилния транспорт ориентиран към хората. Може
да бъде потърсена възможност за изграждане на междуградска железница, която да прави
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връзка с метро влаковете на София. Един от вариантите е изграждане на разклонение на
метро линията от метеостанция Люлин по бул. Царица Йоана до околовръстен път, откъдето
да тръгва междуградска железница. Подобен проект ще обвърже не само град Божурище и
останалите населени места в общината със София, но и отдалечените крайни квартали на
Люлин, които към този момент не се обслужват от метро линии.
Съгласно генерален план 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 югоизточната част на
общината и трябва да се свърже с Владая с предвидено за модернизация към настоящия
момент съществуващо трасе София – Перник.
Проект „модернизация на железопътната линия София-Драгоман“, в участъка от
София-Петърч – провежда се модернизация /вкл. удвоена/ железопътната линия в рамките
на съществуващото трасе.
Проект „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман“, в участъка Петърч
– Драгоман – предвижда се да бъде модернизиране железопътната линия. Към настоящия
момент е изготвен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /технически проект и
ПУП/, съгласуван от община Божурище.
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VII. 6. 6. 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. Това е първостепенното
българско летище фактически от възникването на авиацията в страната до появата на
реактивните самолети. Стилизираният образ на летището е включен като част от герба на
Божурище.
През 2005 г. Николай Свинаров като министър на отбраната ликвидира летището и
подготвя терена и сградите му да бъдат дадени на чуждата компания – „Индустриален парк
София“,

чийто

„Финанциария

мажоритарен

собственик

Интернационале“

е

/Finanziaria

италианската
Internazionale/.

инвестиционна
Сделката

банка

довършва

следващият военен министър Веселин Близнаков.
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VII. 6. 6. 5. Анализ на трудовите пътувания в рамките на общината и към другите съседни
общини. Анализ на транспортна достъпност и осигуреност на територията
Основните трудови пътувания в рамките на общината са съсредоточени в посока от
периферно разположените в селскостопанския/горски хинтерланд населени места към
основните центрове на растеж в общината – град Божурище и близко разположените поголеми населени места.
Ежедневни трудови пътувания се осъществяват и от общинския център – град
Божурище към съседните общински центрове, както и към столичния център – град София
разположен в непосредствена близост.
В община Божурище автобусният транспорт е добре организиран и задоволява
напълно потребностите на населението.
Основни транспортно-комуникационни /автобусен и железопътен транспорт/
направления влияещи на основните трудови пътувания и връзката на общината с другите
съседни общински центрове, които могат да се идентифицират като ключови и от важно
значение за трудовите пътувания в общината са:
▪

Път I-8 /Е-80/ /Калотина – София/ преминаващо през източната част на общината и
осигуряващо достъп до столицата.

▪

Главна железопътна линия № 6 по направление Волуяк – Разменна – Батановци и
Радомир – Гюешево.

▪

Път III-638 /Гурмазово – Златуша/, преминаващ по направлението изток-запад през
територията на общината и достигащо общинския център Брезник.

▪

Железопътна линия № 13 по направление

Волуяк - Банкя като в рамките на

общината дължината ѝ е /1.009 км./.
Транспортната осигуреност на община Божурище е много добра, като достъпността
на територията на общината се осъществява основно чрез автомобилен транспорт.
Изградената инфраструктура е предимно от трети клас, както и от общински пътища.
Изградените пътища, към по-отдалечените малки населени места на територията на
общината, се нуждаят от ремонтни и рехабилитационни дейности.
Анализът на транспортната достъпност показва, че всички общински центрове около
Община Божурище са в границите на 30 минутен автомобилен изохрон с изключение на
град Перник и град Брезник.
Анализът на транспортната достъпност на територията на община Божурище
показва, че по-големите населени места попадат в ареала на град Божурите в рамките на 16
минутен автомобилен изохрон, докато за останалите населени места на територията на
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общината – 33 минутен автомобилен изохрон, което може да се счита за много добра
транспортна достъпност.
Таблица 29. Разстояния от град Божурище до общински центрове в областта, ГКПП и
останалите населени места в общината.
Разстояния от град Божурище до общински центрове в областта
София-град
Костинброд
Сливница
Брезник
Перник

/км./
5,3
10,4
18,4
31,3
43,7

/мин./
10
17
18
39
42

Разстояния от град Божурище до ГКПП
ГКПП Калотина
ГКПП Стрезимировци
ГКПП Логодаж
ГКПП Гюешево
ГКПП Олтоманци
ГКПП Кулата

/км./
45.4
75,8
110
125
111.0
181

/мин/
0.48
1.24
1,16
1,37
1,45
2,14

Разстояния от град Божурище до останалите насени места в общината
с. Гурмазово
с. Пролеша
с. Пожарево
с. Хераково
с. Храбърско
с. Росоман
с. Златуша
с. Делян
с. Мала Раковица

/км./
3,8
5,6
7,6
8,9
14,4
13,2
15,9
20,3
19,8

/мин./
6
10
11
14
16
18
22
28
33
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Автобусни линии обслужващи община Божурище
За подобряване на транспортната достъпност и връзката на община/град Божурище
с град София в столичната агломерация е обособена междуградска линия № 54
/Метеостанция „Сливница“ – Божурище – пътен възел Калотина/.

Фигура 79. Линии на обществен пътнически транспорт /автобусен/.

За подобряване на транспортната достъпност и осъществяване на ежедневните
трудови пътувания в общината през 2016 г. са открити следните нови автобусни линии,
съгласно общинската транспортна схема са представени три линии:
▪

Божурище – Храбърско – Божурище;

▪

Божурище – Хераково – Божурище;

▪

Божурище – Пожарево – Златуша – Делян – Божурище.
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Разписание на линия /Божурище – Храбърско – Божурище/
град Божурище – село Храбърско
№ на
курс
1.
2.
3.

Делнично разписание

час на
тръгване
4.45
6.00
7.00

№ на
курс
1.
2.
3.

7.25

4.

8.40
10.50

5.
6.

12.30

7.

7.

Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
за махала Старо село
Божурище - тръгва
/през махала Герен/
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
за махала Старо село
Божурище - тръгва

8.

Божурище - тръгва

13.50

8.

9
10.
11.

Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
за махала Старо село
Божурище - тръгва
/през махалите Герен
и Белица/
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва

14.40
17.00
18.05

9.

4.
5.
6.

12.

13.
14.

Празнично разписание
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
за махала Старо село
Божурище - тръгва
/през махала Герен/
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
за махала Старо село
Божурище - тръгва
/през махалите Герен и Белица/
Божурище - тръгва

час на
тръгване
5.20
7.00
8.10
10.00
12.20
14.30
17.00
19.40
21.45

19.25

20.20
21.45

село Храбърско – град Божурище
№ на
курс
1.
2
3

Делнично разписание

час на тръгване

Храбърско – тръгва
Храбърско – тръгва
Храбърско - тръгва
през махала Старо село

5.05
6.15
7.25

№ на
курс
1
2
3

4

7.40

4

9.15

5.

Храбърско - тръгва

12.40

11.20

6.

Храбърско - тръгва

14.50

7

Храбърско - тръгва
през м. Герен
Храбърско - тръгва
(през м. Белица)
Храбърско- тръгва
през махала Старо
село
Храбърско- тръгва

Храбърско – тръгва
Храбърско - тръгва
Храбърско - тръгва (през
махала Старо село и махала
Белица)
Храбърско - тръгва

13.00

7.

17.30

8

Храбърско- тръгва

14.10

8.

9
10

Храбърско- тръгва
Храбърско- тръгва
през махала Герен
Храбърско- тръгва
от махала Старо село
Храбърско- тръгва
Храбърско- тръгва
Храбърско- тръгва

15.00
17.30

9.

Храбърско - тръгва (през
махала Старо село и махала
Белица)
Храбърско - тръгва
през махала Герен
Храбърско- тръгва

5
6

11
12
13
14

Празнично разписание

час на
тръгване
5.50
7.30
9.00

10.30

20.05
22.20

18.30
19.50
20.40
22.20
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Разписание на линия /Божурище – Хераково – Божурище/
град Божурище – село Хераково
№ на
курс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Делнично разписание
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище

- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва

час на
тръгване
4.45
5.45
6.15
6.50
7.55
9.40
11.20
12.30
13.50
14.40
15.30
16.50
18.00
19.05
20.00
21.00
21.45

№ на
курс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Празнично разписание

№ на
курс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Празнично разписание

Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище

- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва
- тръгва

час на
тръгване
5.10
6.00
7.10
08.40
10.20
12.00
15.00
17.00
18.05
19.30
21.45

село Хераково – град Божурище
№ на
курс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Делнично разписание
Хераково – тръгва
Хераково – тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва

час на
тръгване
5.00
6.00
6.30
7.20
8.20
10.00
11.40
12.50
14.10
15.00
15.50
17.05
18.15
19.20
20.20
21.20
22.00

Хераково – тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва
Хераково - тръгва

час на
тръгване
5.25
6.20
7.30
09.00
10.40
12.20
15.20
17.20
18.20
19.50
22.00
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Разписание на линия /Божурище – Пожарево – Златуша – Делян – Божурище/
град Божурище – Пожарево / Златуша-Делян/
№ на
курс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Делнично разписание

час на
тръгване

№ на
курс

Празнично разписание

час на
тръгване

Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
до Златуша
Божурище - тръгва

5.45
6.30

1.
2.

5.30
07.00

7.20

3.

Божурище - тръгва
до Делян
Божурище - тръгва

8.30

4.

Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
до Златуша
Божурище - тръгва
до Делян
Божурище - тръгва

10.00

5.

12.30

Божурище - тръгва
до Златуша
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва

11.00

6.

12.40
13.40

7.
8.

Божурище - тръгва
до Делян
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
до Златуша
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
до Златуша
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва

14.40

9.

Божурище - тръгва
до Златуша
Божурище - тръгва
до Делян
Божурище - тръгва
Божурище - тръгва
до Златуша
Божурище - тръгва

Празнично разписание

час на
тръгване
5.45
07.30
09.30
10.45
13.00
16.00
17.50
20.00
21.45

08.55
10.30

15.30
17.30
19.30
21.30

15.45
16.50
18.20
19.20
20.05
21.30

Делян – Златуша – Пожарево – Божурище
№ на
курс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Делнично разписание
Пожарево - тръгва
Златуша - тръгва
Пожарево - тръгва
Делян - тръгва
Пожарево - тръгва
Златуша - тръгва
Пожарево - тръгва
Пожарево - тръгва
Делян - тръгва
Пожарево - тръгва
Златуша - тръгва
Пожарево - тръгва
Златуша - тръгва
Пожарево - тръгва
Пожарево - тръгва

час на
тръгване
6.00
6.50
7.35
9.00
10.15
11.40
12.55
13.55
15.10
16.00
17.20
18.35
19.40
20.20
21.45

№ на
курс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пожарево - тръгва
Златуша - тръгва
Делян - тръгва
Пожарево - тръгва
Златуша - тръгва
Делян - тръгва
Пожарево - тръгва
Златуша - тръгва
Пожарево - тръгва
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Железопътни линии обслужващи община Божурище
За подобряване на транспортната достъпност и връзката на община/град Божурище
с град София и съседно разположените населени места в столичната агломерация
функционират главна железопътна линия № 6 по направление Волуяк – Разменна –
Батановци и Радомир – Гюешево и железопътна линия № 13 по направление Волуяк –
Банкя. Транзитно през общианта преминава и главна железопътна линия 1 София –
Калотина запад.

Фигура 80. Линии на обществен пътнически транспорт /железопътен/.

По отношение на развитието на железопътния транспорт предстои да бъде обособено
и перспективно ново трасе Волуяк – Перник преминаващо в близост до град Божурище.
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ИНЖЕНЕРНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
ДЕПА ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
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VII. 6. 7. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
VII. 6. 7. 1. Водоснабдяване и канализация
По настоящем „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД - гр. София, със седалище и
адрес на управление: град София 1220, район „Надежда“, бул. Рожен №15, еднолично
търговско дружество с ограничена отговорност и 100 % държавна собственост на капитала,
и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройство, предлага услугата
водоснабдяване на всички населени места в общината. Дружеството доставя вода за
питейно – битови нужди от „Софийска вода” АД и от НЕК.
Всички водни количества подавани за питейно-битови нужди се подлагат на
обеззаразяване с хлорни продукти.
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.
В община Божурище частично изградена канализационна мрежа има единствено в
гр. Божурище. Липсва Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр. Божурище.
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.
VII. 6. 7. 1. 1. Водоснабдяване
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“.
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 подземните водни тела, намиращи се
под територията или наблизо до производствената площадка на предприятието.
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VII. 6. 7. 1. 1. 1. Водни ресурси
Наличните водни ресурси на територията на община Божурище са формирани от
повърхностни и подземни води.
Повърхностни води
Повърхностните води на територията на Община Божурище са част от Басейнова
дирекция за управление на водите – Дунавски район /БДДР/, с център град Плевен.
Язовири
В община Божурище има изградени 3 микроязовира публична общинска
собственост, които се използват основно за напояване на близко разположените
селскостопански земи, любителски и спортен риболов.
▪

Язовир „Хераково”, разположен в землището на с. Хераково;

▪

Язовир „Храбърско”, разположен в землището на с. Храбърско;

▪

Язовир „Пожарево”, разположен в землището на с. Пожарево.

Езера
На територията на община Божурище няма естествени езера.

Реки
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
Гурмазовска, притоци на р. Църна бара, която е вторият по-голям десен приток на река
Блато.
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Таблица 30. Повърхностно водно тяло категория реки: р. Блато
Код на водно

EURBD

Код

тяло

Code

поречие

Поречие

Описание

Географско

Дължина на

Вод.

Район за

на водно

описание на

реките,

площ,

басейново

тяло

пов. водно тяло

km/Площ на

km2

управление

677.139

Дунавски

язовира,
km2
BG1IS400R012

BG1000

BG1IS

Искър

Блато

р. Блато от извор

ISRWB12

до вливане в р.

59.518

район

Искър при Нови
Искър, вкл.
притоците Сливнишка и
Костинбродска

Източник: МОСВ, БДДР
Река Блато, в горното течение Петърчка река, води началото си от карстов извор
„Бистрец“ на 1,2 km западно от селата Опицвет и Безден. Ориентирана е на северозападюгоизток и преминава през западната част на Софийската котловина. Влива се в река Искър
при гр. Нови Искър. Приема няколко първоразрядни притока:
▪

Река Крива започва течението си 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/, Люлин.
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.
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Съгласно хидроложкото райониране повърхностните води са с дъждовно-снежно
подхранване и неустойчиво фазово разпределение на оттока под влияние на европейскоконтиненталните климатични условия.
Реките и техните притоци преминаващи през територията на община Божурище се
характеризират със следните показатели:
▪

Гъстота на речната мрежа - 1,0-1,5 km/km2;

▪

Среден отток, модул на годишния повърхностен отток - 2-3 l/s/km2;

▪

Коефициент на вариация на повърхностния отток - 0,5;

▪

Отточен коефициент - 0,2;

▪

Максимален отток - средната продължителност на периода на пълноводие е 5
месеца. Районът се характеризира с неустойчив период на пълноводие. Обемът
на оттока през периода на пълноводие е 60-70% от годишния отток;

▪

Минимален отток - средната продължителност на периода на маловодие е 7
месеца /юли-януари/. Обемът на оттока през периода на маловодие е до 10 % от
годишния отток. Модулът на абсолютния минимален отток е 0,1-0,2 l/s/km2 и се
характеризира с коефициент на вариация 0,8 l/s/km2.

Реките дренират подземните води от територията на общината, като само при много
обилни дъждове речните води подхранват подземните води.
В района на община Божурище не са изградени речни водохващания, водите
от които се използват за питейно - битови нужди.

Качество на повърхностните води
На основание чл. 169, ал. 2 от Закона за водите /ЗВ/, мониторингът на
повърхностните води се провежда по разработени от басейновите дирекции програми в
съответствие с характеристиките на водните тела и оценката за екологичното и химичното
им състояние. Подготвените програми са два вида - за контролен и за оперативен
мониторинг. След изготвянето им БД съгласуват с Изпълнителна агенция околна среда
/ИАОС/ като изпълнители на голяма част от анализираните показатели и със заповед на
министъра на околната среда и водите същите се одобряват.
На територията на община Божурище няма пунктове за контролен и
оперативен мониторинг по поречията на реките.
В План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021 г. в Дунавски район,
повърхностно водно тяло: р. Блато е оценено в „лош“ екологичен потенциал и „добро“
химично състояние.
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В резултат от проведен мониторинг през 2016-2017 г. на два пункта за мониторинг:
р. Блато при с. Мировяне и р. Блато при с. Петърч, се наблюдават високи концентрации, над
изискванията за добро състояние на всички анализирани биогенни елементи и
биохимичната потребност от кислород /БПК5/.
От специфичните замърсители има стойности над изискванията на стандартите за
качество на околната среда /СКОС/ за добро състояние на металите манган, желязо /Fe, Mn/
и на свободен цианид /CN/. Оценката на физико-химичното състоянието на водното тяло е
определена като „умерено“.
Според данните от хидробиологичният мониторинг, за периода 2016-2017 г.
състоянието на тяло BG1IS400R012 е определено като „лошо“, според биологични елементи
за качество /БЕК/ - макрозообентос и макрофити.
Химичното състояние на водното тяло по показатели приоритетни вещества се
запазва „добро“.
Оценката на екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела категория реки във водосбора на които попада община Божурище, съгласно „План за
управление на речните басейни в Дунавска басейнова дирекция” е представена в таблиците
по-долу.

Таблица 31. Състояние на повърхностните водни тела, категория реки, във водосбора на
които попада община Божурище
Тип
водно
тяло

Код на водното
тяло

Описание

Силно
модифицирани
водни тела

Екологично
състояние/
потенциал

Химично
състояние

не добро

добро

Поречие Искър
R13

BG1IS400R012

р. Блато от извор до
вливане в р. Искър при
Нови Искър, вкл.
притоците - Сливнишка
и Костинбродска

да

Източник: БДДР
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Таблица 32. Междинна оценка на повърхностните водни тела в БДДР за 2016-2017 г. по отделни елементи за качество на база данни до
м. декември 2017 г.
Поречие

Код на
повърхностното
водно тяло

Географско описание на
повърхностното водно тяло

Дължина на
реките,
km/Площ на
язовира, km2

Водосборна
площ, km2

Оценка по отделни биологични елементи за качество /БЕК/
макрозообентос
/МЗБ/

Искър

BG1IS400R012

р. Блато от извор до вливане
в р. Искър при Нови Искър,
вкл. притоците - Сливнишка
и Костинбродска

59.518

макрофити
/МФ/

фитобентос
/ФБ/

Риби

фитопланктон
/ФП/

677.139

Забележка:
- Отклонения от типово специфични референтни стойности за добро състояние на хидробиологични елементи за качество,Приложение № 6
към чл. 12, ал. 4 от Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води

Поречие

Код на
повърхностното
водно тяло

Географско описание на
повърхностното водно тяло

Дължина на
реките,
km/Площ на
язовира, km2

Водосборна
площ, km2

Основни физикохимични показатели

съдържание на
кислород, mg/l

Искър

BG1IS400R012

р. Блато от извор до вливане
в р. Искър при Нови Искър,
вкл. притоците - Сливнишка
и Костинбродска

59.518

БП
К

Азот нитратен
N-NO3

Ортофосфати
/като Р/
PO4-P

Общ азот
N-tot

Общ фосфор
/като Р/
P-total

677.139

Забележка:
- Отклонения от типово специфични референтни стойности за добро състояние на физикохимични елементи за качество, съгласно
Приложение 6, чл.12, ал.4 от Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води

Поречие

Код на
повърхностното
водно тяло

Географско описание на
повърхностното водно тяло

Дължина на
реките,
km/Площ на
язовира, km2

Водосборна
площ, km2

Специфични замърсители
Желязо разтворено - Fe

Искър

BG1IS400R012

р. Блато от извор до вливане
в р. Искър при Нови Искър,
вкл. притоците - Сливнишка
и Костинбродска

59.518

Манган - Mn

Свободен
цианид - CN

Арсен As

Мед - Cu

Алуминий Al

677.139
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Забележка:
- Отклонения от Стандарти за качество на околната среда /СКОС/ за добро състояние на специфични замърсители, съгласно Приложение7,
чл.12, ал.4 от Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води

Поречие

Код на
повърхностното
водно тяло

Географско описание на
повърхностното водно тяло

Дължина на
реките,
km/Площ на
язовира, km2

Водосборна
площ, km2

Приоритетни вещества
Никел - Ni

Искър

BG1IS400R012

р. Блато от извор до вливане
в р. Искър при Нови Искър,
вкл. притоците - Сливнишка
и Костинбродска

59.518

Кадмий - Cd

трихлорметан

Олово - Pb

677.139

Забележка:
- Отклонения от Стандарти за качество на околната среда /СКОС/ на приоритетни вещества, съгласно изискванията на Приложение 2, чл.2,
ал.1 от Наредба за Стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители
Източник: БДДР
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Основни източници на замърсяване на повърхностните води са:
▪

заустване на непречистени или частично пречистени производствени и битови
отпадъчни води;

▪

използване на органични торове в селското стопанство;

▪

депониране на отпадъци в нерегламентирани сметища.

Подпочвени води
В хидрогеоложко отношение проучваният район се характеризира с наличие на
порови и пукнатинно – карстови до карстови подземни води, свързани с кватернерните
пясъчни глини, глинести пясъци и чакъли, както и с доломити, доломитови варовици,
чисти варовици, органогенни и флинтови варовици.
Подземните води на територията на Общината са част от Басейнова дирекция за
управление на водите – Дунавски район, с център гр. Плевен. Те са привързани към
следните подземни водни тела /ПВТ/:
Слой 1 – Неоген – кватернер: Подземно водно тяло „Порови води в НеогенКватернера- Софийска долина“ /код BG1G00000NQ030/
Подземното водно тяло е с площ 1090,0 km2. Формирано е в кватернерни отложения
несортирани чакълесто - отломъчни материали с глинесто- песъчлив запълнител, които се
покриват от песъчливи глини. Средната дебелина на подземното водно тяло е 80,0 m;
средната водопроводимост- Т е 500 m2/d; среден коефициент на филтрация- k 6,0 m/d.
Подземното водно тяло е безнапорно.
По данни от опитно - филтрационни изследвания в централната и западна част на
Софийското поле коефициентът на филтрация варира от 1-2 m/d до 30-50 m/d, а
проводимостите – от 10-15 m2/d до 650 m2/d, като преобладават стойности около 100-150
m2/d. Подхранването на подземните води в алувиалните отложения е от инфилтрация на
валежни и повърхностни води /при напояване/, от р. Искър и притоците й – при високи
водни стоежи и от подложката /предимно пукнатинни и пукнатинно-карстови води/.
Дренирането на алувиалните подземни води се извършва по естествен път в р. Искър и в
долните течения на притоците й, и по изкуствен път от многобройни водовземни
съоръжения /дренажи, тръбни и шахтови кладенци/ и чрез отводнителни канали. На
изолирани места, алувиалните чакъли и пясъци припокриват неогенските пясъци и
образуват с тях общ водоносен хоризонт.
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Водите са пресни, с разнообразни по съставящата ги минерална компонента:
хидрокарбонатно-сулфатно-калциеви,

хидрокарбонатно-сулфатнокалциево-натриеви,

калциево-магнезиеви и др. Минерализацията им варира от 110÷150 mg/l до 800÷980 mg/l и
е преимуществено в диапазона 500÷700 mg/l.
Слой 2 – Неоген: Подземно водно тяло „Порови води в Неогена- Софийска
котловина“ /код BG1G00000N033/
Подземното водно тяло е с площ 1100 km2. Формирането е в неогенските езерно-блатни,
алувиални, пролувиални и делтови отложения /пясъци, чакъли, глинести пясъци,
песъкливи глини до глини/. Подземното водно тяло има напорен характер. Средната
дебелина на подземното водно тяло е 120,0 m; средната водопроводимост- Т е 300 m2/d;
среден коефициент на филтрация- k 40 m/d.
Най-запад-северозападната част на Софийската депресия – Сливнишкия регион изпълнена
с неподелени неогенски седименти, литоложки представени от песъчливо-чакълести
отложения с глинест запълнител в основата до глини в горните части на разреза.
Дебелината им в отделни части надвишава 50-100 m. Те залягат върху силно напукани и
окарстени среднотриаски и горноюрски варовици, които са южно продължение на
Опицвет-Драговищенския басейн. Неогенските седименти са припокрити от маломощни
кватернерни отложения. Има данни, че в пясъците и чакълите са се формирали порови по
тип, безнапорни до напорни по характер подземни води, които образуват общ водоносен
хоризонт. По единични изпитания проводимостите му са 30-100 m2/d.
Водите са пресни, студени, най-често от хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви, с
относително малка твърдост и с обща минерализация от 0,3 до 1 g/l. Температурата им
варира от 11ºС до 150ºС /за безнапорната и плитко залягащата напорна вода/ до 200ºС /за
дълбоко залягащата напорна вода/.
Слой 4 – Горна Креда: Подземно водно тяло „Пукнатинни води в района на
р.Ерма и р.Искър“ /код BG1G00000K2038/
Подземното водно тяло е с площ 2109 km2. Литоложкият строеж е представен от магмени
и вулканични скали, различни метаморфити и седименти. В тях са се формирали пресни,
студени води с плитка циркулация. Това са води само със спорадическо разпространение в
изветрителната /хипергенна/ зона на активен водообмен, формирани в повсеместно
разпространените, но бързо затихващи в дълбочина изветрителни пукнатини. Имат
ненапорен характер и се подхранват изключително от инфилтрация на валежни и
повърхностни води. Дренират се от дълбоко врязаната речно-овражна система, от
многобройни, обикновено слабо дебитни низходящи извори, които през сухи периоди
252

пресъхват. Дебитът на 90% от изворите е до 0,100 l/s, а коефициентът на вариацията им е
значителен. Покриващите пластове в зоната на подхранване са песъчливо-глинести
отложения.
Основни колектори на карстови и пукнатинно-карстови води са доломити, доломитови
варовици, чисти варовици, органогенни и флинтови варовици. Филтрационните свойства
на пукнатинните водоносни колектори са ниски и се вписват в широк диапазон. Изразяват
чрез коефициент на филтрация от 4,0*10-3 m/d до 1,6*10-2 m/d.
Среден модул на подземния отток 0,1 l/s/ km2. Естествен ресурс на ПВТ 420 l/s.
Качество на подпочвените води
На основание

чл. 169 б, ал. 1 от ЗВ, за оценка на химичното състояние на

подземните води, Басейнова дирекция Дунавски район, разработва специални програми за
осъществяване на контролен и оперативен мониторинг, които се изпълняват от
подразделенията на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/. За всеки отделен
мониторингов пункт, включен в програмите за мониторинг на подземни води, се определя
различна честота на изпитване и показатели на анализ. Изборът на показатели и
съответната честота на анализ се определя след оценка на резултатите от проведения в
предходните години мониторинг и в зависимост естествените характеристики на
подземното водно тяло и местоположението на мониторинговия пункт.
На територията на община Божурище не попадат пунктове за контролен и
оперативен мониторинг на води, в частта подземни води.
В химичната лаборатория на ВиК ЕООД – София ежемесечно се вземат водни проби
от водоизточниците - повърхностни и подземни, както и в пунктове от водоснабдителните
мрежи на населените места в районите на обслужване. Пунктовете от мрежите са
съгласувани с Регионална здравна инспекция - Софийска област /РЗИ – Софийска област/.
Копия от протоколите от анализа на водите от водоизточниците се предават в Басейнова
дирекция за управление на водите с център Плевен.
Освен описаните пунктове от водопроводните мрежи, допълнително се анализират води от
напорните резервоари към съответните населени места, преди постъпването на водите във
вътрешните водоснабдителни мрежи на селищата.
Освен физико-химичен анализ на водите, лабораторията на ВиК ЕООД – София
извършва и микробиологичен анализ чрез тестове, а от всяко селище по една проба се
анализира от РЗИ-Софийска област.
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През 2016 г. и 2017 г. са извършени химични и микробиологични анализи на водни
проби от пунктове на територията на община Божурище, като отклонения на показателите
не са установени в нито една от тях и всички проби отговарят на нормативните изисквания.
Качеството на подземните води във водоносните хоризонти на река Искър в района
на обособената територия – община Божурище, по данни от програми за мониторинг към
БДДР, е определено като „добро”.
Оценката на химичното и количествено състояние на подземните водни тела, на
територията на които попада община Божурище, съгласно Доклад за дейността на ВиК
ЕООД – София за 2017 г. и Справки от резултатите за изследванията на питейната вода на
територията на Софийска област за периода 2016-2017 г. от РЗИ – Софийска област, е
представена в таблицата по-долу.
Таблица 33. Оценка на химичното и количествено състояние на подземните водни тела на
територията на община Божурище
Код на подземното водно тяло

Име на подземното водно тяло

BG1G00000NQ030

Порови води в Неоген- КватернераСофийска долина
Порови води в Неогена- Софийска
котловина
Пукнатинни води в района на р.Ерма и
р.Искър

BG1G00000N033
BG1G00000K2038

Химично
състояние
добро*

Количествено
състояние
добро

добро*

добро

добро*

добро

Източник: ВиК ЕООД-София, РЗИ-Софийска област
Забележка: /*/ Оценка на химичното състояние на база извършен качествен мониторинг от
експлоатационното ВиК дружество

Таблица 34. Регистър на разполагаемите ресурси на подземните водни тела от
01.12.2017г.
ГИС
слой

Код на ПВТ
съгласно приета
кодировка

1

BG1G00000NQ030

2

BG1G00000N033

4

BG1G00000K2038

Наименование на водното
тяло

Порови води в НеогенКватернера- Софийска
долина
Порови води в НеогенаСофийска котловина
Пукнатинни води в района
на р.Ерма и р.Искър

Естествени
ресурси

Разполагаеми
ресурси

l/s

Необходимо водно
количество от подземните
води за екосистемите
l/s

1392

77

1315

400

0

400

832

124

708

l/s

Източник: БДДР

По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и „План за управление на
речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.“, общата оценка на химичното състояние
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на ПВТ с код BG1G00000NQ030 е „лошо“ във всички мониторингови пунктове, ПВТ с код
BG1G000000N033 – „лошо“ във всички пунктове. В двете водни тела са установени
отклонения от изискванията за добро състояние по показателите желязо и манган, но се
наблюдава добре изразена тенденция на понижаване на концентрациите за последните
години, като средногодишната стойност на тези показатели за 2017 г. е под стандарта за
качество. ПВТ с код BG1G00000K2038 е оценено в „добро“ състояние в единствения
изследван пункт.
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Таблица 35. Резултати от мониторинга на подземните води през 2016 -2017 г., ПУРБ 2016-2021г.
Код на водното тяло

Наименование
на водното тяло

BG1G00000NQ030*

BG1G00000N033*

BG1G00000K2038

Стандартни
стойности
Порови води в
НеогенКватернераСофийска
долина
Порови води в
НеогенаСофийска
котловина
Пукнатинни
води в района
на р.Ерма и
р.Искър

Амониев
йон

Нитрати

Сулфати

Хлориди

Фосфати

Магнезий

Цинк

Хром

Желязо

Манган

Арсен

Трихлор
етилен

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Тетрах
лорети
лен
µg/l

0,5 mg/l

50 mg/l

250 mg/l

250 mg/l

0,5 mg/l

80 mg/l

1 mg/l

50 µg/l

200 µg/l

50 µg/l

10 µg/l

10 µg/l

10 µg/l

15 2825**

13982**

16 4076**

1 - 835**

0,013 0,83

15,3 - 318

0,013 - 9,8

Забележка: /*/ Подземно водно тяло с ясно изразена тенденция в понижаване на концентрацията на желязо и манган
/**/ Максимално еднократно/ инцидентно превишение

Източник: БДДР
Основните източници на замърсяване на подпочвените води и възникнали проблеми, в резултат от човешката дейност, са:
▪

заустване на непречистени производствени и битови отпадъчни води от населени места, без изградена канализационна система
и ПСОВ;

▪

използване на органични торове в селското стопанство;

▪

депа за отпадъци;

▪

мини/хвостохранилища;

▪

свръхводочерпене за питейно-битови нужди в населените места, за земеделието и за промишлени цели.
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няма
преви
шения

Минерални води
На територията на общината в землището на гр. Божурище е открит 1 минерален
извор. Дебитът на извора е около 1 l/s. Не се използва за лечебни, профилактични и
питейно – битови нужди.
Зони за защита на водите
Съгласно изискванията на ЗВ всички води и водни обекти се опазват от
изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и
качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване
на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се
определят зони за защита на водите. По смисъла на ЗВ "зона за защита на водите" е
територията на водосбора на повърхностно водно тяло или земната повърхност над
подземно водно тяло.
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.
Зони за защита на повърхностни води, предназначение за питейно-битови нужди
В териториалния обхват на община Божурище не попадат зони за защита на
повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване.

Зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
На територията на община Божурище попадат следните зони за защита на
подземни води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване:
Таблица 36. Зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване
№

Код на зоната в
ПУРБ 2010 - 2015 г

Код на подземното
водно тяло

Име на подземното водно
тяло

30

Код на зоната за защита на
подземни води,
предназначени за ПБВ
BG1DGW00000NQ030

без промяна

BG1G00000NQ030

33

BG1DGW000000N033

без промяна

BG1G000000N033

38

BG1DGW00000K2038

без промяна

BG1G00000K2038

Порови води в НеогенКватернера - Софийска
долина
Порови води в Неогена Софийска котловина
Пукнатинни води в района на
р.Ерма и р.Искър

Източник: БДДР
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Санитарно-охранителни зони
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 санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди“, изд. от МОСВ, Министерство на
здравеопазването /МЗ/ и Министерство на регионалното развитие и благоустройство
/МРРБ/, /Обн. ДВ. бр.88 от 27.10.2000 г./.
Съгласно Заповед № СОЗ-218/01.04.2009 г. и Заповед СОЗ-274/18.02.11 г.
учредените санитарно-охранителни зони са както следва:
Таблица 37. Санитарно – охранителни зони /СОЗ/ на ПВТ на територията на община
Божурище
№ Заповед за
определян
е на СОЗ
№

Водоползване

Водовз.
съор-е

Тип

Собствено
ст на
земите,
заети от
пояс І на
СОЗ

Населено
място

Община

Облас
т

Пояс
І
/пло
щ/
дка.

Пояс
ІІ
/пло
щ/
дка.

Пояс
ІІІ
/пло
щ/
дка.

СОЗ218/01.04.0
9
2
СОЗ274/18.02.1
1

с.Гурмазово,
гр.Божурище

ТК
"Гурмазово
"
ТК

подземеннезащитен

публ.
общинска

Гурмазово

Божурище

София

1,953

9,551

50,23
4

подземензащитен

частна

Божурище

Божурище

София

0,371

16,94
8

258,9
13

№ Заповед за
определяне
на СОЗ №

Разр. водно
количество
l/s

Разр.
обеми
куб.м/год
.

Поречие

СОЗ218/01.04.09
2
СОЗ274/18.02.11

5,000

157680

Искър

0,210

6570

Искър

1

1

"Спетема
продакшън"

Координати на
водовземното
съоръжение
Координатна система
1970
Х
У

4610809,3

8487912,6

ПИ

УПИ
I
кв.21

Проведена
приемателна
комисия,
съгласно
чл.43

Разреши
телно №

Водно тяло /по
разрешително/

Приета

11510119
/23.08.07
11510286
/05.12.08

BG1G00000K2038

Приета

BG1G000000N033

Източник: БДДР
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Чувствителни и уязвими зони
Нормалното развитие на водната екосистема изисква наличие в нея на биогенните
елементи азот, фосфор, въглерод, водород, кислород, сяра и др. От изброените елементи
азотът и фосфорът и техните съединения играят най-важната роля за растежа на
популациите на водната растителност. Внасянето на допълнително количество биогенни
елементи и техните съединения във водоемите предизвикват нарушаване на
екологичното равновесие в тях. Увеличаване на количеството на хранителни вещества
води до еутрофикация на водите, в следствие на който процес настъпват няколко
взаимосвързани неблагоприятни ефекта във водоемите:
▪

"цъфтене" на водите - процес, при който съществено се увеличава числеността
на един или няколко вида водорасли;

▪

бурното развитие на водораслите на повърхността води до промяна на
светлинните условия, поради намаляване на прозрачността на водата, в
следствие на което дънните водорасли загиват, образувайки токсични вещества;

▪

намаленото количество на кислорода във водата поради гнилостни процеси е
причина за измиране на водорасли, риби и други водни обитатели;

▪

влошава се качество на водата, поради придобиване на неприятна миризма и
вкус.

Основните източници на замърсяване на водите с биогенни елементи са селското
стопанство и отпадъчните води от бита, както и някои отрасли на промишлеността.
Уязвими зони
Уязвимите зони се определят съгласно изискванията на Наредба № 2 от 13
септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници /Обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008 г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011 г./.
Наредбата регламентира условия и изисквания, насочени към предотвратяване и
намаляване на замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници, чрез:
▪

определяне на водите, които са замърсени, и на водите, които са застрашени от
замърсяване /съдържание на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 mg/l/,
отчитайки физико-химичните и природните характеристики на водите и
почвите;
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▪

определяне като уязвими зони на районите в страната, в които чрез просмукване
или оттичане водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от
земеделски източници и които допринасят за замърсяването.
Определянето на водите, които са замърсени или са застрашени от замърсяване и

на уязвимите зони се извършва въз основа на информация, предоставена от директорите
на басейновите дирекции, от министъра на здравеопазването и от министъра на
земеделието и храните. Водите и уязвимите зони, които допринасят за замърсяването на
водите, се определят със Заповед на Министъра на околната среда и водите.
В ПУРБ 2016 – 2021 г. нитратно уязвимите зони в Дунавския район на басейново
управление на водите са определени съгласно Заповед № РД 146/25.02.2015 г на
Министъра на околната среда и водите, в съответствие с Директива 91/676/ЕС „За
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници".
За повърхностните и подземните водни тела със значими натоварвания с нитрати,
като уязвими зони се приемат само тези които имат данни за съдържание на нитратни
йони над 50 mg/l. Местата с измерена концентрация над 25-35 mg/l също са предмет на
оценка тъй като те дефинират „потенциално уязвимите“ зони с такава концентрация.
В приложения към заповедта са определени водните тела, които са замърсени или
са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, териториите на
общините или части от тях в обхвата на уязвимата зона.
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.
Чувствителни зони
Понятието "чувствителни зони" е термин, характеризиращ даден водоприемник,
който се намира в, или има риск да достигне до състояние на еутрофикация – процес,
протичащ в екосистемата на един воден басейн, при който се повишава съдържанието на
биогенни елементи – азот и фосфор, участващи в минералното хранене на растенията,
което на свой ред води до повишена биологична продуктивност. Небалансираната
еутрофикация може да доведе до "цъфтеж" на водата, кислороден дефицит и измиране
на рибата и др. животни, което предизвиква вторично замърсяване на водите. При този
така наречен „цъфтеж на водата“ обилно се развиват някои видове водорасли и бурно
увеличават биомасата си /над 5000g/m3/, в резултат на което водата се оцветява.
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Съгласно действащата към момента Заповед №РД 970/28.07.2003 г. на Министъра на
околната среда и водите, в съответствие с критериите, посочени в Приложение № 4 към
чл. 12, ал. 1 от Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни
обекти, чувствителните зони в повърхностните водни обекти в Дунавски Район за
Басейново Управление /ДРБУ/ са: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село“ и
край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти във
водосбора на р. Дунав на територията на Р България“.
Повърхностно водно тяло: р. Блато ISRWB12, код на типа: BG1IS400R012 е
част от чувствителна зона с код: BGCSARI04, име на зоната: Водосборен басейн на
р. Искър, площ на зоната: 8633,653 km2.
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 заустват
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.
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VII. 6. 7. 1. 1. 2. Водоснабдителни системи „Божурище“ – водоизточници,
водопроводни мрежи и съоръжения, водопотребление
Населените места в обхвата на ВС „Божурище“ се водоснабдяват от 13 бр. местни
водоизточника посредством: 4 бр. тръбни кладенeцa /ТК/, 5 бр. шахтови кладенеца /ШК/,
3 бр. каптирани извори /КИ/и 1 бр. дрениран извор. От ВС „София“ допълнително се
подават от 12 до 16 l/s.
Таблица 38. Списък на издадените разрешителни за водовземане за всички селища в
общината
№ по
ред

№ на
Разрешителн
о

1

2

Дата на
издаване на
разрешително
то
3

1

11510119

8/23/2007

Водоизточник тип на
водовземното
съоръжение
4

Населено
място

Община

Срок на
преоформяне на
разрешителното

5

6

7

ТК ПС Гурмазово

с.Гурмазово

Божурище

8/23/2032

2

0260

Дренаж "Беличка"

с.Златуша

Божурище

3

11510213

5/9/2008

ТК 2 Мината

с.Пожарево

Божурище

5/9/2033

4

11510214

5/9/2008

ТК 1 "Пожарево"
/ТК
"Стопанството"/
КИ "Вража бара"

с.Пожарево

Божурище

5/9/2033

5

0260

с.Росоман

Божурище

6

11510864

7/16/2013

КИ "Тренина
Падина"

с.Росоман

Божурище

7/16/2018

7

101398

2/15/2006

ШК 1 ПС Бобен

с.Хераково

Божурище

2/15/2031

КИ-1 "Извор"

с.Хераково

Божурище

ТК "Храбърско"
/ТК "Беличка"/

с.Храбърско

Божурище

ШК 2 ПС Бобен
ШК 3 ПС Бобен
ШК 4 ПС Бобен
ШК 5 ПС Бобен
8

0260

9

11510279

11/3/2008

11/3/2033

Източник: БДДР
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Таблица 39. Водоизточници в община Божурище към 31.12.2017 г.
Вододобивна
система

Водоизточник

Местоп-е
населено
място

1

2

3

ЕККАТ
Е

Разрешен
годишен
обем на
водовземане

Разрешен
ср.ден.
дебит

4

5

Дълбочина
на водното
ниво при
максимални
я дебит
6

m3

l/s

m

157680.00

5.000

3.46

БПС"Гурмазово
" - I подем

ТК "ПС
Гурмазово"
/ ТК "Стопански
двор"/"

с.Гурмазов
о

18174

БПС"Златуша"

Дренаж
"Беличка"
ТК 2 Мината

с.Златуша

31187

с.Пожарево

57100

15678.00

0.500

2.00

с.Пожарево

57100

63072.00

2.000

8.02

с.Росоман

63121

с.Росоман

63121

3000.00

0.1

БПС-1"Бобен"

ТК 1
"Пожарево" /ТК
"Стопанството"
/
КИ "Вража
бара"
КИ "Тренина
Падина"
ШК 1 ПС Бобен

с.Хераково

77246

126144.00

4.000

1.43

БПС-2"Бобен"

ШК 2 ПС Бобен

с.Хераково

77246

132451.20

4.200

1.41

БПС-3"Бобен"

ШК 3 ПС Бобен

с.Хераково

77246

315360.00

10.000

1.26

БПС-4"Бобен"

ШК 4 ПС Бобен

с.Хераково

77246

119836.80

3.800

2.57

БПС-5"Бобен"

ШК 5 ПС Бобен

с.Хераково

77246

63072.00

2.000

2.45

63072.00

2

1,96

БПС"Мината"
БПС"Пожарево
НЗ"
НР 20 m3
НР 25 m3

НР 100 m3

КИ-1 "Извор"

с.Хераково

77246

ПС"Храбърско"
- II подем

ТК "Храбърско"
/ТК "Беличка"/

с.Храбърск
о

77400

Място на
ползването

Категори
я на
водата

Наличие
на
учреден
а СОЗ

Наличие на
измервател
но
устройство

9

Хидрогеоложк
и
доклад
/ХГД/
10

7

8

гр.Божурищ
е,
с.Гурмазово,
с.Пролеша,
с.Хераково
с.Златуша

I

ДА

ДА

ДА

пред
НР 500 m3,
гр.
Божурище

с.Пожарево

I

ДА

ДА

ДА

ДА

I

ДА

ДА

гр.Божурищ
е, с.Пролеша,
с.Хераково

I

ДА

ДА

ДА

пред
НР 300 m3,
с.Хераково

с.Хераково

I

с.Храбърско

I

ДА

ДА

с.Росоман

11

Местополо
жение на
измервател
ното
устройство
12

I

I

Източник: „ВиК“ ЕООД – София, БДДР
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Таблица 40. Реално консумирана вода, наличност и резерв на водоизточника
Реално консумирана вода, наличност и резерв на водоизточника
Население
към
31.12.2017
г.

Действително
консумирана
вода

Доставена вода
от
водоизточници

бр.жит.

m3/год.

2

3

8326

451069.00

1
Община
Божурище

Резерв на
водоизточниците

m3/год.

Наличност –
дебит от
водоизточници/
Годишен лимит
на водоползване
m3/год.

4

5

6

293920.41

1059371.00

765450.59

m3/год.

Източник: „ВиК“ ЕООД – София, БДДР

Изводи за количественото и качественото състояние на водоизточниците на територията
на община Божурище
Върху количествените и качествените показатели на подземните и повърхностни
води въздействие оказват физико-географски, геоложки и антропогенни фактори.
Водоизточниците в община Божурище са с достатъчен дебит за задоволяване на
питейно-битовите нужди във водоснабдяваните населени места. На територията на
общината няма населени места с постоянен или периодичен /сезонен/ режим на
водоснабдяване.
Извършваният редовен контрол за качеството на питейната вода /микробиологичен
и химичен анализ/ от подземни водоизточници в общината, от акредитирани лаборатории,
не показва нарушения на качеството за питейната вода съгласно установените стандарти,
което определя химичното им състояние като „добро“.
Най-общо потенциалните заплахи от замърсяване на водоизточниците са делят на два вида
➢ Точкови източници на замърсяване:
▪

зауствания на канализационни колектори от населени места с население над
2000 екв.ж. без изградена и функционираща ПСОВ;

▪

зауствания на промишлени отпадъчни води от индустриални обекти.

➢ Дифузни източници на замърсяване:
▪

от земеделски дейности;

▪

от населени места без изградена канализационна система и ПСОВ;

▪

изпускания от материали и съоръжения в райони без изградена канализационна
система;

▪

инцидентни разливи.

▪

автомобилен и железопътен транспорт, както и дейности свързани с
поддръжката на транспорта;

▪

нерегламентирани сметища за твърди битови отпадъци;

▪

сметища, хвостохранилища и последици от приключила минна дейност.

Населените места в община Божурище без изградени канализационни системи, както
и липсата на ПСОВ, са едни от най-значителните източници на дифузно замърсяване.
Домакинствата в района в по-голямата си част използват попивни кладенци или септични
ями за заустване на битовите отпадъчни води от сградите, което увеличава замърсяването
на повърхностните и подземни водни тела с органични отпадъци. Като основни вещества
замърсители, с произход от населените места са: общото органично натоварване, изразено
с БПК5, както и различните форми на азот и фосфор.
Животновъдството, и дейностите по компостиране и използването на органичен тор
са друг източник на дифузно замърсяване. Като основни вещества замърсители с произход
от дейности, свързани с животновъдство са натоварването по азот и фосфор.
Значим проблем е широко разпространената практика да се изхвърлят твърди битови
отпадъци /ТБО/ на нерегламентирани сметища, като най-често това са сухи дерета или
заливни тераси на реки. Тази практика е причина за постоянен процес на оттичане и
просмукване на замърсени води в повърхностните и подземните водни тела.
Водопроводни мрежи и съоръжения
Водо провод ни мрежи и су оръжения

Като елемент на техническата инфраструктура, водоснабдителните дейности са
показател за съвременно и цялостно функциониране и развитие на урбанизираната
територия.
Състоянието на водопроводната мрежа в община Божурище не е добро.
Положителен е факта, че 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/, носещо негативни реакции от страна на населението, но въпреки това 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
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тръби, основно етернитови и стоманени, са с изтекъл експлоатационен период, силната им
амортизация често води до аварии по водопреносната мрежа, прекъсване на
водоподаването, загуби на вода и потенциален риск за здравето.
Водоснабдяването на община Божурище е предимно помпажно и авариите по
електропреносната мрежа също оказват негативно влияние върху качеството на услугата
„водоснабдяване“.

Главни-довеждащи водопроводи
Сигурността на водоподаването зависи основно от добре функциониращи главни
водопроводи /между водоизточниците, водохранилищата и разпределителните мрежи/ и от
преноса на вода към местните водоснабдителни системи.
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.
Спецификация на съществуващите външни водопроводи е представена в следващата
таблица.
Таблица 41. Данни за съществуващите външни водопроводи на територията на община
Божурище, към 31.12.2017 г.
Материал на тръбите
Дължина, m

Поцинкована
стомана
3162

Стомана

11.75

Разпределение по вид материал,
%

ПЕВП

9688

Азбестоцимент/Етернит
4012

5290

PVC напорно
4760

36.00

14.91

19.66

17.69

Източник: „ВиК“ ЕООД – София

По данни на „ВиК“ ЕООД - София, броят на авариите на външните водопроводи в
населените места от община Божурище е представен в следващата таблица, като най –
критично е определено състоянието на довеждащите тръбопроводи за с. Пожарево, с.
Пролеша, с. Росоман и с. Храбърско. Като основна причина за това може да се посочи
материалът на съществуващите тръбопроводи към тези населени места – стомана и азбестоцимент, както и помпеното подаване на вода към водоемите. При по-висок напор в
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системата, компрометираните участъци, недостатъчните диаметри и лошите връзки между
различните видове тръби често аварират.

Таблица 42. Аварии по външните водопроводи на територията на община Божурище, за
периода 2014 г. - 2017 г.
Аварии - външни водопроводи
№

Населено място

2016 г. 2017 г.

Дължина
на
водопров.

Аварийна честота

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

бр.

бр.

бр.

бр.

(km)
7.90

0.25

0.00

0.00

0.51

2.03

0.00

0.49

0.00

0.00

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.74

0.00

0.74

1.48

бр.авар./к бр.авар./к бр.авар./к бр.авар./к
м/год.
м/год.
м/год.
м/год.

1

гр. Божурище

2

0

0

2

2

с. Бобен

0

0

0

2

3

с. Гурмазово

0

1

0

0

4

с. Делян

0

1

0

2

5

с. Златуша

0

0

0

0

6

с. Мала Раковица

2

0

3

0

7

с. Пожарево

1

0

1

2

1.35

8

с. Пролеша

0

4

0

0

0.49

0.00

8.23

0.00

0.00

9

с. Росоман

13

5

1

2

1.10

11.87

4.57

0.91

1.83

10 с. Хераково

3

1

2

2

8.94

0.34

0.11

0.22

0.22

11 с. Храбърско

0

6

0

0

3.58

0.00

1.67

0.00

0.00

Източник: „ВиК“ ЕООД – София
Забележка: Скала за оценка на експлоатационното състояние на аварийните зони (участъците) чрез
аварийната честота (плътност:

- лошо;

- средно;

- добро

Измерване на водопотреблението
Измервателни устройства за общите водни количества постъпващи във ВС са
монтирани при водоизточниците и НР. Домакинствата и другите потребители са снабдени
с индивидуални водомери.
Водоеми
Резервоарите за вода са разделени на две основни групи: транзитни, събиращи вода
от водоизточниците с цел захранване на помпените станции и резервоари за съхранение на
вода. Списък на съществуващите резервоари съхраняващи вода за ВС „Божурище“,
обслужвани от ВиК ЕООД – София, е представен по долу в табличен вид.
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Таблица 43. Данни за съществуващите водоеми, в експлоатация, на територията на
община Божурище, към 31.12.2017 г.
№

Община

Населено място

EKATTE

Вид

Обем

1

2

3

4

5

1
2
3

Божурище
Божурище
Божурище

с. Гурмазово
с. Гурмазово
с. Златуша

18174
18174
31187

ЧР
НР
НР

6
m3
150
100
150

Кота
терен
7
m
591.468
644.983
715.952

4
5

Божурище
Божурище

с. Пожарево
с. Пожарево

57100
57100

НР
НР

100
100

691.703
743.989

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище

с. Пролеша
с. Росоман
с. Росоман
с. Хераково
с. Хераково
с. Хераково
мах. Бобен
с. Храбърско
с. Храбърско

58606
63121
63121
77246
77246
77246
77246
77400
77400

НР
НР
НР
НР
НР
ЧР
НР
НР
НР

160
25
20
300
100
25
500
360
150

615.466
753.086
744.813
699.282
696.919
628.641
586.898
701.220
761.393

Източник: „ВиК“ ЕООД – София

Основната оценка на достатъчността на общия обем вода на резервоарите е изразена
чрез „Обемен индекс на резервоарите“, който представлява съотношение между
максималното дневно водопотребление на ВС и общия обем на всички резервоари във ВС.
Този индекс за ВС „Божурище“ е оценен в таблицата по-долу.
Таблица 44. Обемен индекс на резервоарите
Водоснабдителна система

Общ обем на
резервоарите

Общо максимално
дневно
потребление

Обемен индекс на
резервоарите

m3
2

m3/d
3

%
4

2065

2930

70

1
Водоснабдителна група Божурище
гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Делян, с.
Златуша, с. Мала Раковица, с. Пожарево,
с. Пролеша, с. Росоман, с. Хераково и с.
Храбърско

Стойности под 50% представляват дефицит, от 50 - 100% са достатъчни и над 100%
са преоразмерени.
Анализът

показва,

че

общият

капацитет

на

наличните

резервоари

за

водоснабдителна система Божурище е достатъчен /индекс 70%/.
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Помпени станции
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.
Таблица 45. Данни за съществуващите помпени станции на територията на община
Божурище, към 31.12.2017 г.
№

Община
Божурище

Населено
място
с. Гурмазово

EKATT
E
18174

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище
Божурище

с. Гурмазово
с. Гурмазово
с. Златуша
с. Пожарево
с. Пожарево
с. Хераково
с. Хераково
с. Хераково
с. Хераково
с. Хераково
с. Хераково
с. Хераково
с. Хераково
с. Храбърско

18174
18174
31187
57100
57100
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77400

Наименование

Вид

БПС"Гурмазово" - I
подем
ПС"Гурмазово"
ПС"Гурмазово"
БПС"Златуша"
БПС"Мината"
БПС"Пожарево НЗ"
БПС"Беличка"
БПС-1"Бобен"
БПС-2"Бобен"
БПС-3"Бобен"
БПС-4"Бобен"
БПС-5"Бобен"
ПС"Бобен"
ПС"Хераково"
ПС"Храбърско" - II
подем

Бункерна помпена станция /БПС/

Кота
терен
587.128

Помпена Станция /ПС/
Помпена Станция /ПС/
Бункерна помпена станция /БПС/
Бункерна помпена станция /БПС/
Бункерна помпена станция /БПС/
Бункерна помпена станция /БПС/
Бункерна помпена станция /БПС/
Бункерна помпена станция /БПС/
Бункерна помпена станция /БПС/
Бункерна помпена станция /БПС/
Бункерна помпена станция /БПС/
Помпена Станция /ПС/
Помпена Станция /ПС/
Помпена Станция /ПС/

601.797
592.161
653.255
718.401
633.674
606.206
565.792
565.427
563.945
566.178
565.782
565.592
628.641
624.364

Източник: „ВиК“ ЕООД – София
Водоразпределителни мрежи
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 90 % е
реконструирана /подменена/ с полиетиленови тръби и е в много добро техническо
състояние.
Аварийните случаи по амортизираните водопроводни мрежи са много чести.
Водопроводните аварии по водопреносната система водят до високи експлоатационни

269

разходи за ел. енергия при отстраняването им; 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.
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, броят на авариите по вътрешните водопроводи в
населените места от община Божурище е представен в следващата таблица, като най –
критично е определено състоянието на водопроводните мрежи за с. Пожарево, с. Росоман,
с. Хераково и с. Храбърско.
Таблица 46. Аварии по вътрешните водопроводни мрежи в населените места на
територията на община Божурище, за периода 2014 г.-2017 г.
Аварии - вътрешни водопроводи
№

Населено място

2014 г.

Дължина на
2015 г. 2016 г. 2017 г. водопров.

бр.

бр.

бр.

Аварийна честота
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

бр.авар./ бр.авар./ бр.авар./ бр.авар./
км/год.
км/год. км/год. км/год.

бр.

(km)
21

0.68

0.15

0.39

0.44

5

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0.00

1.33

0.00

0.00

1

гр. Божурище

14

3

8

9

2

с. Бобен

10

3

8

12

3

с. Гурмазово

0

0

0

0

4

с. Делян

2

0

3

3

5

с. Златуша

0

4

0

0

6

с. Мала Раковица

10

6

16

9

7

с. Пожарево

10

2

16

19

5

1.85

0.37

2.96

3.52

8

с. Пролеша

0

5

0

0

7

0.00

0.72

0.00

0.00

9

с. Росоман

19

10

21

13

1

13.57

7.14

15.00

9.29

10 с. Хераково

8

5

16

6

2

3.33

2.08

6.67

2.50

11 с. Храбърско

0

19

0

0

13

0.00

1.52

0.00

0.00

Източник: „ВиК“ ЕООД – София
Забележка: Скала за оценка на експлоатационното състояние на аварийните зони (участъците) чрез
аварийната честота (плътност):

- лошо;

- средно;

- добро

В периода след 2005 г. са изпълнени следните ремонтни дейности по водопроводната
мрежа в общината:
▪

Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа гр.Божурище – І-ви етап,
Община Божурище; 1800 m, по проект финансиран от ЕС по програма САПАРД;

▪

Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа гр.Божурище – ІI-ри етап,
Община Божурище;13 700 m, по проект финансиран от ПУДООС.
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Данни за водопотреблението в община Божурище от ВиК ЕООД град София
Настоящото количество подадена вода за питейно – битови, технологични и
противопожарни нужди в община Божурище е показано в долната таблица. Наблюдава се
значително намаление във водопотреблението през 2014 г. спрямо 2013 г., след което се
отчита повишаване, като тенденцията се запазва до края на отчетния период.

Таблица 47. Справка за доставена и консумирана вода във ВС“Божурище“ за периода
2013г.-2017г.
години

Действително консумирана вода
Население
Потребление

1

2
m3/год

2013
2014
2015
2016
2017

354247
323723
351072
350347
361058

Бизнес*
Промишленост,
Бюджетни
селск.стоп., търг.
организации
пр. и други
3
4
m3/год
m3/год
46902
50388
54795
61026
74806

16055
12804
11909
10000
15202

Общо
други

Общо
консумиран
а вода

Добита
вода+Закупена вода
от "Софийска вода"
АД

5
m3/год

6
m3/год

7
m3/год

62957
63192
66704
71026
90008

417204
386915
417776
421373
451066

491710
408475
498349
511022
488413.41

Източник: „ВиК“ ЕООД – София
Забележка: * - Водните количества за бизнеса обобщават водните количества за институциите,
търговията, промишлеността и земеделието.

Настоящото количество подадена вода в общината е представено в таблиците по-долу.
Таблица 48. Водопотребление в обособената територия за периода 2013 г. – 2017 г.
години

Действително консумирана вода
Население
Потребление

Бизнес

% от общото
потребление

% от общото
потребление

Общо
консум.
вода

Добита
вода+Закупе
на вода от
"Софийска
вода" АД

Промишленост,
селск.стоп., търг.
пр. и други
4
m3/год

Бюджетни
организации

Общо
други

5
m3/год

6
m3/год

7

8
m3/год

9
m3/год

1

2
m3/год

3

2013

354247

84.91

46902

16055

62957

15.09

417204

491710

2014

323723

83.67

50388

12804

63192

16.33

386915

408475

2015

351072

84.03

54795

11909

66704

15.97

417776

498349

2016

350347

83.14

61026

10000

71026

16.86

421373

511022

2017

361058

80.05

74806

15202

90008

19.95

451066

488413.41

Средна стойност за
общината

83.16

16.84

Източник: „ВиК“ ЕООД – София

Основен водопотребител е населението в община Божурище - средно за периода
83,16 % срещу 16,84 % за бизнеса, като този процент намалява през годините.
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Таблица 49. Среднодневно потребление в обособената територия за периода 2013г. –
2017г.
години

Население,
потребители*

Потребление
от население

Потребление
Бизнес

Общо
консумирано,
фактурирано

Средно
потребление
на ден население**

Средно
потребление на
ден - бизнес***

Общо
потребление на
ден - население
+ бизнес

жители

m3/год

m3/год

m3/год

l/жит.d

l/жит.d

l/d

1

2

3

4

5

6

7

8

2013

8438

354247

62957

417,204.00

115.02

23.84

138.86

2014

8406

323723

63192

386,915.00

105.51

24.02

129.53

2015

8426

351072

66704

417,776.00

114.15

25.29

139.44

2016

8347

350347

71026

421,373.00

114.99

27.19

142.18

2017

8324

361058

90008

451,066.00

118.84

34.55

153.38

Средна
стойност за
общината

114

27

141

Източник: „ВиК“ ЕООД – София
Забележка: *- жителите на с. Делян и с. Мала Раковица не са включени в общия брой потребители;
населените места не се инкасират от ВиК дружеството;
**- Средно дневно потребление от население, изчислено на база 365 дни в годината;
*** - Средно дневно потребление от бизнеса, изчислено на база 313 дни в годината.

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.

Загуби на вода във водоснабдителната система на община Божурище по данни от „ВиК“
ЕООД - София
Сериозен проблем във връзка с водоразпределителните мрежи са течовете,
причинени от корозия на стоманени тръби, износени връзки между стоманените или
азбесто-циментовите тръби, както и общи аварии.
Повечето от неотчетената вода се дължи на водни загуби поради течове във
водоснабдителните системи.
Воден баланс на съществуващото положение и водни загуби по данни на "ВиК"
ЕООД - София е представен в следващата таблица:
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Таблица 50 Загуби на вода във ВС „Божурище“ за периода 2013 г. – 2017 г.
години

Действително консумирана
вода
Население
Бизнес
Потребление

Потребление

2

3

4

Добита
вода+Закупена
вода от
"Софийска
вода" АД
5

1

Общо
консумирана
вода

Неотчетена
вода

Загуби
на вода

Аварии
във ВС

6

7

8

m3/год

m3/год

m3/год

m3/год

m3/год

%

бр.

2013

354247

62957

417204

491710

74506

15.15

2014

323723

63192

386915

408475

21560

5.28

няма
данни
94

2015

351072

66704

417776

498349

80573

16.17

75

2016

350347

71026

421373

511022

89649

17.54

95

7.65

2017

361058

90008

451066

488413.41

37347.41

Обща
стойност
за
общината
Средна
стойност
за периода

1740447

353887

2094334

2397969.41

303635.41

348089.4

70777.4

418866.8

479593.88

60727.08

83
347

12.36

Източник: „ВиК“ ЕООД – София

Техническите загуби на вода са важен критерий, който дава съществена информация
за техническото състояние на водопроводните мрежи. Техническите загуби се разбиват на
следните пера:
▪

Фонови загуби – от много на брой малки утечки с голяма продължителност и големи
като обем загуби;

▪

Аварийни изтичания – големи по дебит, но малки по времетраене. Откриват се бързо
и се отстраняват.

▪

Загуби от неизвестни аварии – могат да се открият само чрез активен контрол на
загубите – средни по големина утечки, но времетраенето им зависи от политиката на
ВиК за търсенето им;

▪

Преливания и пропуски в резервоарите.
От представените данни 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. Вижда се, че няма пряка връзка между брой аварии и
загуби, между произведените и неотчетените количества вода за разглеждания период.
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Изводи за състоянието на ВС „Божурище“
В резултат на извършената реконструкция /подмяна/ на голям процент от
водопроводната мрежа на гр. Божурище е постигната висока ефективност на
водоснабдителната система на града – рационално използване на водните ресурси,
намаляване на разходите за електропотребление, поддръжка и ремонт на водопроводната
мрежа.
Преобладаващата част от съществуващите водоснабдителни мрежи – външни и
вътрешни, в община Божурище са изградени от азбесто-циментови и стоманени тръби,
отдавна надхвърлили своя експлоатационен живот. Тяхното конструктивно състояние е
твърде лошо /компрометирани връзки, пукнатини по тръбите/, което води до чести аварии
и течове на вода. В допълнение, липсата на актуални карти на съществуващата мрежа,
липсата на автоматизация на експлоатацията и поддръжката водят до трудности при
разкриване на реалните течове и нелегалните включвания, и допринасят за повишаване на
загубите на вода.
Съществуващата водоснабдителна система на община Божурище е добре изградена
по отношение на обхвата на потребителите, но като основни проблеми, които водят до чести
аварии, 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;

▪

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 спирателни кранове /СК/, водят до проблеми с
експлоатацията на мрежите;

▪

Съществуващите

пожарни

хидранти

не

отговарят

на

действащите

нормативни наредби.
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VII. 6. 7. 1. 2. Канализация и пречистване на отпадни води
Съгласно изготвения от МОСВ Доклад за прилагане на изискванията на Директива
91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места, община Божурище
попада в групата агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж., за които няма осигурено
пречистване на отпадъчните води.
Към настоящия момент на територията на община Божурище частично изградена
канализационна мрежа има единствено в гр. Божурище. Степента на изграденост на
канализационната мрежа е 90%, а степента на присъединеното население към системата е
90%. Строителството на канализационната мрежа за отпадъчни води в гр. Божурище е
започнало през 1971 г., когато са изготвени и първите проекти.Останалите населени места
в общината са без изградени улични канализационни системи. 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.
Канализационната система на гр. Божурище е гравитачна от смесен тип – провежда
битови и дъждовни отпадъчни води. Насочването на канализационните клонове следва
наклона на терена. Съществуващата канализация е изпълнена от бетонови и
стоманобетонови тръби с кръгло сечение. Диаметрите варират от DN200 mm до DN1000
mm.
Основният скелет на канализационната мрежа на града е изграден от два главни
колектора, както следва:
▪

Главен колектор І започва от началото на улицата за с. Гурмазово в посока север –
запад, преминава по бул. „Европа“, завива в посока север, след което минава по ул.
„Дунав“, пресича р. Гурмазовска, след което се насочва на север към площадката на
бъдещата ПСОВ. Колекторът е с обща дължина L=2 025 m, изпълнен с бетонови
тръби с диаметри от DN300 до DN800 mm;

▪

Главен колектор ІІ зауства в Главен колектор І и е с трасе с начало ул. „Христо
Ботев”, преминава по бул. „Европа“, по ул. „Любен Каравелов“, минава по десния
бряг на р. Гурмазовска. Колекторът е с обща дължина L=1 593 m, изпълнен с
бетонови тръби с диаметри от DN500 до DN1000 mm.
Канализационната мрежа на града се експлоатира от "ВиК" ЕООД-София. Общата й

дължина е 20,2 km.
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Фигура 81. Схема на съществуващата канализационна мрежа на гр. Божурище
Таблица 51. Данни за съществуващата канализационна мрежа на територията на гр.
Божурище
Диаметър
1

2

mm

Бетон

200
250
300
350
400
500
600
800
1000
Сума, m
Обща
дължина, m

Дължина на
канализационната мрежа
в активите на „ВиК”
ЕООД – София, m
3
4
5
Материал на тръбите
% от общата
PEHD
Бетон
дължина
20.03
3.93
100
3.23
700
4.84
27.49
1400
23.27
900
7.05
800
9.01
1900
234
1.16
234
5800

Дължина на
тръбите, m

4046
793
653
977
5552
4701
1423
1819
19964
20198

100
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Към настоящия момент всички отпадъчни води от гр. Божурище се заустват
непречистени в р. Гурмазовска. Все още няма изградена пречиствателна станция за
третиране на отпадъчните води от гр. Божурище, но е определена площадката за
изграждането й.
През 2012 г. е изготвено Прединвестиционно проучване (ПИП) за гр. Божурище
с наименование: „Пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна
мрежа на гр. Божурище“, с което Общината кандидатства по Оперативна програма
„Околна среда“ /ОПОС/.
Площадката на ПСОВ е предвидена в поземлен имот №000255. Същият е
собственост на Община Божурище - частна общинска собственост. Имотът се намира в
местност „Долни Соват“ в землището на с. Гурмазово. Големината на площадката е общо
20 000 m2. Територията, на която се намира избраната площадка е незаливаема територия
в близост до река Гурмазовска. Площадката на бъдещата ПСОВ - Божурище не попада в
границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.
Бъдещата ПСОВ – Божурище ще се захранва от нов външен канализационен
колектор довеждащ отпадъчните води от населеното място.
От Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен е издадено
разрешително за заустване с №13140125/20.05.2009 г. със срок на действие до 22.05.2015 г.
Водоприемникът, река Гурмазовска, приток на р. Блато от водосборния басей на р. Искър,
в участъка на заустването е определен като чувствителна зона.
В разрешителното са лимитирани следните зауствани водни количества:
▪

Qср.ден. до 301.00 m3/d;

▪

Qср.год. до 110 000.00 m3/год.

Определените в разрешителното емисионни ограничения за основните показатели
на замърсеност са:
▪

активна реакция рН = 6.0-8.5;

▪

БПК5= 25 mg/l;

▪

ХПК = 125 mg/l;

▪

НВ = 35 mg/l.

Няма въведени емисионни ограничения за общ азот и общ фосфор.

277

Съгласно проекта ПСОВ е предвидена да третира само отпадъчните води от град
Божурище. Въпреки, че съгласно Директива 91/271/ЕЕС и разрешителното за заустване
няма изискване ПСОВ - Божурище да отстранява биогенни елементи, проектът предвижда
станцията да е с технология за редуциране на азот и фосфор и капацитет 6 211 еквивалент
жители /ЕЖ/ за хоризонт 2012/2041 г.
Оразмерителните параметри на вход ПСОВ са дадени в таблицата по-долу.
Таблица 52. Оразмерителни водни количества на отпадъчните води и замърсителни
товари за времеви хоризонти 2012 г. и 2041 г., съгласно изготвен ПИП.
Параметър
1

Еквивалент жители

Ед. мярка

Хоризонт 2012 г./2041 г.

бр.

6 211

Водни количества
2

Средно-денонощно водно количество: Qср.д.

m3/d

726.7

3

Максимален дебит (сухо време)

m3/h

30.3

4

Пиков дебит (по време на дъжд)

m3/d

74.5

Специфични натоварвания
5

Неразтворени вещества (НВ)

kg/d

434.8

6

БПК5

kg/d

372.7

7

Nобщ

kg/d

68.3

8

Pобщ

kg/d

15.5

В ПИП са посочени следните параметри на изход ПСОВ:
Параметър

Ед. Мярка

Хоризонт 2012 г./ 2041 г.

1

БПК5

mg/l

25

2

ХПК

mg/l

125

3

НВ

mg/l

35

В ПИП са разгледани два основни варианта на технология за пречиствателните
съоръжения:
➢ I-ри Вариант – включва съоръжения за механично пречистване, биологично
пречистване (биобасейн с циклично действие тип SBR) и стабилизация на утайката в обема
на биобасейна, обеззаразяване на пречистената вода. Третирането на стабилизираните
утайки включва уплътняване и механично обезводняване.
➢ II-ри

Вариант

–

включва

съоръжения

за

механично

пречистване,

комбинирано съоръжение за биологично пречистване, утаяване и стабилизиране на
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утайките, обеззаразяване на пречистената вода. Третирането на стабилизираните утайки
включва уплътняване и механично обезводняване.
Предлаганата ПСОВ - I-ви Вариант включва следните сгради и съоръжения:
➢ По пътя на водата
▪

Груба решетка;

▪

Входна помпена станция;

▪

Финна решетка;

▪

Измервателно устройство на вход;

▪

SBR реактор за биологично пречистване на отпадъчните води;

▪

UV дезинфекция;

▪

Дебитомер на изхода.

➢ По пътя на утайките
•

Помпена станция за ИАУ и РАУ;

•

Утайкоуплътнител;

•

Центрофуга за обезводняване на утайката;

•

Варуване на утайката;

➢ Обслужващи сгради и съоръжения
•

Административна сграда;

•

Трафопост.

В частично изградената канализационна мрежа на общинския център се заустват и
производствени отпадъчни води от предприятията с изградени локални пречиствателни
съоръжения. В качествено отношение, отпадъчните води от тези предприятия са с
показатели, отговарящи на нормите за заустване в градска канализация, а не за заустване в
повърхностен воден обект – р. Гурмазовска, водоприемник II-ра категория. Пречистването
на водите от промишлените предприятия, заустени в канализационната мрежа, се извършва
с локални механични пречиствателни съоръжения, решетки, мазнино уловители, каломасло уловители и др.
По-големите търговски и промишлени консуматори на вода на територията на гр.
Божурище, които имат главно участие във формирането на потока отпадъчни води са
посочени в следващата таблица.
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Таблица 53. Индустриални консуматори на вода – гр. Божурище.
№
1

Предприятие
2

Дейност
3

1

„Милмекс” ООД

предприятие за производство на
шоколади
и
шоколадови
изделия

2

„Маркрит” ООД

сладкарски цех

3

„Маркос” ООД

производство
изделия

4

„Кенди” ООД

таблетиране
на
твърди
дозирани лекарствени форми

5

„Прима бет” ЕООД

бетонов възел

6

„Бест Билдинг” ЕООД

бетонов център, склад за
резервни части, цех за бетонови
и
метални
изделия,
административно-битови

7

„Изток-Запад ТМ” ООД печатна база

на

хлебни

„Спетема Продакшън”
ООД
(Балкам груп фабрика за кафе
ЕООД)
цех за третиране на хартиени
9 „Унитрейд БГ” ООД
отпадъци
търговски,
сервизен
и
„Автомотор
10
административен център на
Корпорация” АД
Ситроен
8

11 „Сакс 2000” ООД

мебелно производство

12 „Станков” ЕООД

мебелно производство

13 „Венианина” ЕООД

цех за печене на ядки

ЕТ
„РимпексРМаринова”
„Жулиет - Ж. Ваткова”
15
ЕТ
„Метални капачки –
16
експрес” ООД
„Термоинженеринг
17
МПЗ” ООД

производство
изделия

14

18 „Виста БМ” ЕООД

на

производство на паркет

метални

Забележки
4
зауства в канализационната мрежа на
населеното място след локално
пречиствателно
съоръжение
мазниноуловител
зауства в канализационната мрежа на
населеното място
зауства в повърхностен воден обект;
предвидено
да
зауства
в
канализационната
мрежа
на
населеното място
зауства в градската канализационна
мрежа
зауства в градската канализационна
мрежа
формираните битови отпадъчни води
се заустват в изгребна яма; има
локално пречиствателно съоръжение
за производствени отпадъчни води –
утаител, където се извършва утаяване
и избистряне.
зауства в градската канализационна
мрежа
зауства в градската канализационна
мрежа след локално пречиствателно
съоръжение - неутрализационна шахта
зауства в градската канализационна
мрежа
зауства в градската канализационна
мрежа след локално пречиствателно
съоръжение - каломаслоуловител
зауства в градската канализационна
мрежа
зауства в градската канализационна
мрежа
зауства в градската канализационна
мрежа
зауства в градската канализационна
мрежа
зауства в градската канализационна
мрежа
зауства в градската канализационна
мрежа
зауства в градската канализационна
мрежа

производство
на
метални
капачки
производство на въздуховоди и
веи
производство на перилни и
почистващи
препарати, в момента формираните отпадъчни
хотелски
консумативи, води се заустват в изгребна яма
препарати за басейни и др.
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Икономическа зона „София-Божурище“
През 2013 г. стартира изграждането на един от най-големите инфраструктурни
проекти в България - Икономическа зона „София – Божурище“. В момента тя е един от
приоритетните проекти на Национална компания индустриални зони /НКИЗ/ – държавно
дружество с едноличен собственик на капитала Министерството на икономиката и
енергетиката на България.
Зоната се простира върху площ от над 2 550 000 m2 и се развива на две фази - ФАЗА
I /581 000 m2/ и ФАЗА II /1 914 000 m2/. Съгласно изготвен ПУП законният статут на земята
е определен като територия от вида „индустриална и бизнес зона”.

Фигура 82. Икономическа зона „София – Божурище“.

Към настоящия момент, за Фаза I – ПАРЦЕЛ А от зоната, освен основните
инфраструктурни обекти и главните външни комунални услуги, е изградена следната ВиК
техническа инфраструктура:
▪

2 700 m разделна дъждовна канализация от полипропиленови тръби, бетонни
ревизионни шахти и отклонения към имотите;

▪

2 100 m разделна битова канализация от полипропиленови тръби, ревизионни
шахти и отклонения към всички имоти;

▪

задържателен резервоар за дъждовни води с обем 12 000 m3 с контролирано
източване за защита от наводнения на територията;

▪

1 100 m напорна канализация с канално-помпено съоръжение;

▪

локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;

▪

напорен резервоар за питейно и противопожарно водоснабдяване с обем 300
m3 и помпена група;
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▪

2 180 m водопровод от високо-плътен полиетилен с противопожарни
хидранти и отклонения към всички имоти.

Предвид засиления инвеститорски интерес към имоти в Парцел Б, са стартирани
процедури по проектиране и изграждане на инфраструктурата за част от ФАЗА II.
За пречистване на отпадъчните водни количества от разделната битова
канализационна мрежа на територията на Икономическа зона „София – Божурище“ е
предвидено изграждането на Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води
/ЛПСОВ/ с капацитет 2 300 ЕЖ.
Площадката на ЛПСОВ е разположена в УПИ ІV-000273, кв.13, м.„Спорното”, с.
Гурмазово. Разположението й позволява гравитачно довеждане на отпадъчните води от
цялата Индустриална зона.

Фигура 83 Местоположение и оразмерителни параметри на ЛПСОВ - Икономическа зона
„София – Божурище“.

От Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен е издадено
разрешително за заустване с № 13740084/23.03.2015 г. със срок на действие до въвеждане
на обекта в експлоатация. Водоприемникът, дере, ляв приток на р. Бабин дол (река Доло)
от водосборния басейн на р. Искър, в участъка на заустването е определен като
чувствителна зона.
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В разрешителното са лимитирани следните зауствани водни количества:
▪

Qср.ден. до 345.00 m3/d;

▪

Qср.год. до 119 025,00 m3/год.

▪

Qmax,h до 15.00 m3/h;

Определените в разрешителното емисионни ограничения за основните показатели
на замърсеност са:
▪

активна реакция рН = 6.5-8.5;

▪

БПК5= 25 mg/l;

▪

ХПК = 125 mg/l;

▪

НВ = 35 mg/l;

▪

Нефтопродукти = 0,3 mg/l

Няма въведени емисионни ограничения за общ азот и общ фосфор.
Оразмерителните параметри на вход ЛПСОВ са дадени в таблицата по-долу.
Таблица 54. Оразмерителни водни количества на отпадъчните води и замърсителни
товари за ЛПСОВ, за краен етап от развитие на Икономическа зона.
Параметър
1
2
1 Население
2 Еквивалент жители
Водни количества: разделна канализация
3 Средно-денонощно водно количество: Qср.д.
4 Максимален дебит
Специфични натоварвания
5 Неразтворени вещества
6 БПК5
7 ХПК
8 Nобщ
9 Pобщ

Ед. мярка
3
бр.
бр.

Количество
4
7 680
2 304

m3/d
m3/h

311.04
97.47

kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d

161.28
138.24
276.48
25.34
4.10

Параметри на изход ЛПСОВ:
1
2
3

Параметър
БПК5
ХПК
НВ

Ед. Мярка
mg/l
mg/l
mg/l

Хоризонт 2012 г./ 2041 г.
25
125
35

С предложената технологична схема за пречистване на отпадъчните води е избрана
двустъпална схема с механично и биологично пречистване. Предвидено е и обеззаразяване
на пречистените отпадъчни води, в случай на епидемия, по предписание от РЗИ.
На площадката на ЛПСОВ са предвидени следните сгради и съоръжения:
▪

Довеждащ колектор – битова канализация Ф200 PVC;

▪

Водомерна шахта с регулатор на налягане;

283

▪

Питейно – битов водопровод – Ф75 PEHD PN10;

▪

Входна помпена станция;

▪

Технологична сграда:
o Механично пречистване (финна решетка и пясъкозадържател);
o Административна/командна зала

▪

Изравнител;

▪

Първичен утаител / Силоз за утайка;

▪

Биофилтър 1-ва степен с фиксирана биомаса от биоблокове, материал със 100
m2/m3 специфична повърхнина;

▪

Биофилтър 2-ра степен с фиксирана биомаса от биоблокове, материал със 150
m2/m3 специфична повърхнина;

▪

Вторичен утаител;

▪

Дебитомер на изход;

▪

Контактен резервоар;

▪

Инсталация за обезмирисяване;

▪

Отвеждащ колектор за пречистени отпадъчни води - Ф200 PVC;

▪

Трафопост и дизел-генератор.

Пречистените отпадъчни води от Икономическа зона се отвеждат посредством
колектор с преминаване под ж.п. линията, източно от имота, до заустване във
водопроемника.
Изводи за състоянието на канализационната мрежа и пречистването на отпадъчните води
в община Божурище
Канализационната система на гр. Божурище е изградена и функционира като
смесена. Строена е основно през 70-те и 80-те години на миналия век. Изпълнена е от
бетонови тръби, които са в лошо техническо състояние: уплътнителните пръстени са
износени; от химикалите и серните съединения, изпускани в канализацията и дългия
експлоатационен период бетоновите тръби са се влошили по отношение на здравина и
водонепропускливост.
Голям процент от съществуващата канализация ( около 24%) е изградена с диаметри
под минимално допустимите.
През сухо време канализационните клонове поемат битовите отпадъчни води
безпроблемно, но при обилни дъждове това се явява проблем, от една страна заради
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частично затлачени тръби, от друга страна поради наличието на процент канализационни
профили с диаметър под DN300.
Отпадъчните води от гр. Божурище се заустват непречистени в р. Гурмазовска.
Необходимо е изграждане на ПСОВ, реконструкция, рехабилитация и доизграждане
на канализационната мрежа на гр. Божурище.
Изграждането на канализация в останалите населени места от общината ще
предотврати неорганизираното и опасно разпространение на органично разградими и
неорганични отпадъци, както и тяхното проникване в почвата.
В периода след 2005 г. на територията на гр. Божурище са изпълнени следните строителни дейности по канализационната мрежа:
•

Канализация на кв. „Максим Горки“, гр. Божурище - I и II част; поетапно
изпълнение;

•

Канализация на кв. 32 и кв. 77 - гр. Божурище.
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VII. 6. 7. 2. Енергийна система. Електроразпределение. Газоснабдяване
VII. 6. 7. 2. 1. Регионална характеристика на енергийната система
Електроенергийната инфраструктура на ЮЗР е с добра изграденост и в сравнително
добро състояние. Изключение са периферни тупикови връзки /към хижи, гранични застави
и много малки населени места/, които се нуждаят от подмяна.
Всички населени места от областта са електроснабдени, като мрежата е в добро
състояние. От 2004 г. компанията ЧЕЗ Груп, Чехия, придобива мажоритарен дял в
електроразпределителното дружество „Електроразпределение София Област” АД и
отговаря за електроснабдяването на територията чрез дружеството „ЧЕЗ Разпределение
България” АД. Компанията отговаря респективно и за извършването на инвестиции за
рехабилитация, поддръжка и развитие на електроразпределителната мрежа в областта.
На територията на област София /столица/ електроснабдителната система се
управлява от „Електроразпределение София-град” ЕАД за града и „Електроразпределение
София-област” ЕАД – за крайградската част и близките населени места. “Топлофикация
София” произвежда електрическа енергия за собствени нужди и за енергийния пазар.
На територията на гр. София има две топлофикационни централи с комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия – ТФЕЦ „София изток” и ТФЕЦ
„София”. Към електроснабдителната система на София са включени и няколко
водноелектрически централи - ВЕЦ „Бояна” 1,24MW, ВЕЦ „Симеоново” 6,67MW, ВЕЦ
„Пасарел”

30,6MW,

ВЕЦ

„Кокаляне”

22,4MW

и

ВЕЦ

„Панчарево“

400kW.

Електроснабдителната система на София се захранва от следните системни подстанции:
„Столник”, „София запад”, „Металургична” /за захранване на обособената мрежа на
металургичния комбинат Кремиковци/, „София юг”, „Казичене”. На територията на София
има изградени 43 разпределителни подстанции ВН/СрН, като 33 от тях са с общо
предназначение, а 10 захранват отделни консуматори.
На територията на Софийска област електропреносната и електроснабдителната
дейност се осъществява от „Електроразпределение София област” ЕАД.
Независимо от наличието на производствени мощности /ТЕЦ и ВЕЦ/, енергийният
баланс на района е отрицателен и потреблението му разчита основно на националната
електроразпределителна мрежа. 31

31

Регионален план за развитие на югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

286

Енергийният сектор в Софийска област се характеризира с голям дял на енергията,
получена от възобновяеми енергийни източници. В процес на развитие е оползотворяването
на местните възобновяеми енергийни източници – вятърната, слънчевата, водната,
геотермалната енергия и тази, която се получава от растителната и животинската биомаса.
Използването на слънчевата енергия е радикално решение при търсене на чисти източници
на енергия. Вятърната енергия е друг неизчерпаем източник на енергия, който не боди до
замърсяване на околната среда и климатични промени. На територията на общините от
Софийска област има подходящи условия за оползотворяване на слънчевата и на вятърна
енергия, чрез използването на фотоволтаичните, вятърните и слънчеви термични системи,
които имат дълъг експлоатационен живот.
Важно предимство за части от територията е напредъкът в развитието на
газоснабдяването за битови и индустриални потребители. Това от една страна води до
намаляване на вредните емисии и парникови газове, и от друга – увеличава
инвестиционната привлекателност на общините и е важен фактор за изграждането на
индустриални зони на територията. Газоразпределителната мрежа е изградена в община
Божурище, захранват се промишлените потребители в Костинброд с перспектива за пълно
газифициране на общината, газоразпределителна мрежа в община Елин Пелин, Ботевград,
Правец и др.

VII. 6. 7. 2. 2. Изграждане и развитие на енергийната система за захранване на община
Божурище
Енергийната

система

за

захранване

на

община

Божурище

е

част

от

електроенергийната система /ЕЕС/ на Република България. Електроразпределението в
общината се извършва от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
На територията на община Божурище няма изградени електрически подстанции и
независими източници на електрическа енергия. Захранването на общината изцяло зависи
от републиканската електроенергийна система. Електроразпределителната мрежа 20 кV
осигуряват необходимата надеждност на захранване за потребители от поне II категория.
Електроразпределението е изпълнено предимно с въздушни електропроводи 20 кV и
трафопостове 20/0,4 кV. Мрежата ниско напрежение е почти изцяло въздушна.
В района електропроизводствени мощности са представени от две ФтЕЦ,
разположени в общината – ФтЕЦ „Елис“ 75.6kWp /Хераково/ и ФтЕЦ „Храбърско“ 84kWp.
Неелектрифицирани населени места няма.
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Електропреносна и електроразпределителна мрежа
Електропроводи високо напрежение /ВН/ 400 kV, 220 kV и 110 kV
През територията на общината преминават електропроводи 400 kV „Люлин“ и
400kV„Рударци”, 220 kV „Житен-Струма“, 110 kV „Обединение“ и 110 kV „МинзухарТеменуга“.
Всички електропроводи ВН са собственост на “Национална Електрическа
Компания” ЕАД. Стопанисвани са от Енергиен Системен Оператор ЕАД и са в много добро
състояние.
За всички електропроводи ВН са осигурени обслужващи коридори за профилактика
и ремонт /предпазна зона/, които следва да бъдат запазени. Всички инвестиционни
намерения в близост до електропроводи високо напрежение трябва да се съгласуват с ЕСО
ЕАД.
Предпазната зона за електропроводи 110kV е с размери от крайните проводници по
20м, за 220 kV – по 25м и за 400 kV – по 30м.
В тази зона не се допуска проектиране и извършване на строително-монтажни и
товаро-разтоварни работи, складиране на материали, гариране на строително-монтажна
и транспортна механизация.
Има предвидени трасета със сервитути за обслужване на електропроводите, които
следва да се запазят.

Размери на сервитутната зона при Електрически кабели 110kV в изкоп
За кабелни линии 110kV, положени в земни изкопи, е предвидена сервитутна ивица
по оста на трасето с широчина 5m, по 2,5m от двете страни.

Разпределителна мрежа 20 kV. Въздушни и подземни кабелни линии 20 kV
Електропроводите 20 kV /въздушни или подземни кабелни/ захранващи град
Божурище са изпълнени, така че да осигуряват необходимата резервираност за потребители
от минимум II категория.
Електропроводите /въздушни или подземни кабелни/ за захранване на селищата в
община Божурище са изградени, така че да осигуряват електрозахранване на потребители
от III категория. Тази схема на електроразпределение изисква облекчена експлоатация. При
необходимост от захранване на потребител от по-висок клас или повишаване натоварването
на електрическата мрежа, след определен момент, може да се наложи реконструкция. В по-

288

голямата си част електропроводите са собственост на електроразпределителното
дружество, като всички се управляват от градската диспечерска служба.
Електропроводите 20 kV са изградени основно от въздушни линии в крайградските
зони и селищата и частично от подземни кабелни линии с кабели от химически омрежен
полиетилен тип САХЕкТ.
Въздушните електропроводи 20 kV създават ограничения със сервитутите си в
урегулираните територии и подлежат на постепенно окабеляване.
Като цяло електроразпределителната мрежа 20 kV е в добро състояние. Авариите по
електропроводните линии 20 kV основно се дължат на остаряла изолация и амортизации.
20 kV кабели са подходящи за развитието на мрежа средно напрежение. Трасетата
на кабелните и въздушни линии се определят с техническите проекти по реда на ЗУТ.
Размери на сервитутната зона при Въздушни електропроводни линии СрН
Размерите на сервитутната зона на енергийния обект са определени в Наредба № 16
от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
Терените под електропроводите не се застрояват за обитаване или за извършване на други
дейности.
1. Въздушни електропроводни линии средно напрежение с голи проводници
По трасето на въздушна линия СрН е предвидена ивица с ширина:
1.1. При трасе през населени места и селищни образувания: хоризонталното разстояние
между крайните неотклонени проводници плюс 4m, по 2m от двете страни;
1.2. При трасе през паркове, зелени зони и други ценни насаждения: хоризонталното
разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2m, по 1m от двете
страни;
1.3. При трасе в земеделски земи: общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5m
от страната, избрана за обслужване, и 2,5 m от другата страна;
1.4. При трасе в земи от поземлени имоти в горски територии в насаждения с височина
до 4m, просеки с широчина:
− При едностранно обслужване на ВЛ: общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на
електропровода - 5m от страната, избрана за обслужване, и 2,5 m от другата страна;
− при двустранно обслужване на ВЕ - хоризонталното разстояние между крайните
проводници плюс 6 m, по 3m от двете страни, но общо не повече от 10 m;
1.5. При трасе в земи от поземлени имоти в горски територии в насаждения с височина
над 4m: хоризонталното разстояние между крайните проводници при най-голямото
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им отклонение плюс удвоената средна височина на дърветата - от двете страни, но
не по-малко от по 4m;
1.6. При трасе на ВE през големи дерета, скатове и оврази, по оста на ВЕ: разстоянието
между крайните неотклонени проводници плюс 2m от всяка страна, но общо не
повече от 10m, ако вертикалното разстояние от върховете на дърветата до
проводниците е по-голямо от 5m;
1.7. В стръмни терени, напречно на оста на ВЕ: хоризонталното разстояние между
крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс удвоената средна
височина на дърветата - общо от двете страни, в т.ч. от страната към билото - не помалко от един път и половина средната височина на дърветата;
1.8. При трасе през овощни градини при експлоатация просеки не се правят, а чрез
изсичане на единични дървета и прораснали клони се осигуряват хоризонтални
разстояния, равни на определените по т. 2 за трасе през ценни насаждения.
2. Въздушни електропроводи линии с усукани проводници /ВЕУП/ до 20 kV, окачени на
стълбове.
По трасето на ВЕУП, ивица с широчина:
2.1. При трасе през населени места и селищни образувания: минималното хоризонтално
разстояние от снопа усукани проводници, при най-голямото му отклонение до
сгради да е 1,5m;
2.2. При трасе извън населени места: общо 5,5m, в т.ч. спрямо оста на електропровода4,5m от едната страна и 1m от другата страна.
3. Въздушни електропроводи с изолирани проводници /ВЕИП/ до 20 kV, окачени на
стълбове
По трасето на ВЕИП, ивица с широчина:
3.1. При трасе през населени места и селищни образувания: хоризонталното разстояние
между крайните неотклонени проводници плюс 4m, по 2m от двете страни;
3.2. При трасе през земеделски земи, паркове, зелени зони и др. ценни насаждения:
хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 2,5m,
по 1,25m от двете страни;
3.3. При трасе в поземлени имоти в горски територии, просеки с широчина:
− В насаждения с височина до 4m: хоризонталното разстояние между крайните
проводници при най-голямото им отклонение плюс 2,5m, по 1,25m от двете страни.
− В насаждения с височина над 4m: хоризонталното разстояние между крайните
проводници при най-голямото им отклонение плюс удвоената средна височина на
дърветата - от двете страни, но не по-малко от по 4m.
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− При преминаване на ВЕИП през овощни градини с височина на дърветата до 4m:
просеки не се правят. Чрез изсичане и подкастряне на единични дървета и клони се
осигурява минималното разстояние от 1,25m.
4. Електрически кабели за ниско и средно напрежение
4.1. При трасе през урбанизирани територии: по оста на трасето - 1,5m от едната страна
и 0,6m от другата страна - към сгради;
4.2. При трасе извън урбанизирани територии: сервитутна ивица по оста на трасето с
широчина 4m, по 2m от двете страни.
Трансформаторни постове
На територията на град Божурище и околностите са изградени зидани трафопостове
/ТП/ в самостоятелни УПИ, вградени ТП в други сгради, Комплектен ТП, Бетонен
Комплектен ТП и мачтови ТП. В по-голямата си част трафопостовете са собственост на
електроразпределителното дружество и се управляват от градската диспечерска служба.
Другата част от трафопостовете в промишлените зони и крайградските вилни зони
са частна собственост, което затруднява тяхното управление и не дава възможност за
пълното им натоварване за присъединяване на нови консуматори.
Голяма част от трансформаторните постове са с остаряла морално и технически
апаратура, което води до смущения в електроснабдяването на общината.
Електрическа мрежа 0,4 kV
Електрическата мрежа ниско напрежение в населените места в по-голямата си част
е въздушна. В град Божурище има изградени и подземни кабелни линии НН. За разлика от
останалите нива на напрежение на мрежите, мрежа 0,4 kV е с най-голяма дължина и брой
съоръжения. Това е и причината тя да бъде изключително морално и физически остаряла.
Изисква огромни инвестиции за реконструкции, подмяна и рехабилитация. Недоброто
състояние на мрежа НН води до влошаване качеството и надеждността на доставяната на
потребителите ел. енергия. В по-далечна перспектива с повишаване на жизнения стандарт
от една страна и поевтиняване на соларните инсталации от друга, като алтернативен
източник на захранване, за производство на ел. енергия ще се използва монтирането на
покривни и фасадни соларни модули.
Като разпределителни табла се използват метални шкафове, които подлежат на
корозия. В тази връзка напоследък навлязоха в експлоатация полимерните разпределителни
кутии.
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Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. Цялата
улична осветителна мрежа на територията на общината е в лошо техническо състояние.
Уличното осветление е основно перо от месечните разходи за всички малки общини. За да
се оптимизират разходите, трябва да се направи подробен анализ на съществуващата мрежа.
90 % от уличните осветителни тела в града и част от селата са подменени с
енергоспестяващи. Към момента състоянието на мрежата ниско напрежение и
конструкциите на осветителните тела в града не отговаря на изискванията за качество и
сигурност, като загубите са в значителни мащаби, а авариите многократни.
Състоянието на съоръженията обаче не отговаря на изискванията за сигурно и
качествено електрозахранване. Мрежата ниско напрежение е амортизирана и изпълнена със
сечения на проводниците, които не отговарят на съществуващото натоварване. Има големи
загуби на напрежение и енергия, което води до некачествено електрозахранване и висока
аварийност.

VII. 6. 7. 2. 3. Възобновяеми енергийни източници
Енергийният сектор в община Божурище е в процес на развитие по отношение на
възобновяемите енергийни източници - слънчевата, водната, геотермалната енергия и тази,
която се получава от растителната и животинската биомаса. Използването на слънчевата
енергия е радикално решение при търсене на чисти източници на електроенергия. На
територията на община Божурище има подходящи условия за оползотворяване на
слънчевата енергия, чрез използването на фотоволтаичните и слънчеви термични системи,
които имат дълъг експлоатационен живот. На територията на община Божурище към края
на 2012 година има 3 броя фотоволтаични електро централи с ниска производствена
мощност. Ресурсите от геотермални води създават условия за използването им при
производство на електрическа енергия с ниска себестойност. Възобновяемите енергийни
източници могат да изиграят важна роля в намаляване на емисиите на газове,
предизвикващи парников ефект, осигурявайки доставка на енергия и намаляване на
променливостта на цените.
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VII. 6. 7. 2. 4. Газоснабдителна и газоразпределителна система
Националните разчети предвиждат до 2020 г. да бъдат газифицирани около 30% от
битовите потребители в страната. Докато в ЕС средно около 40% от населението ползва газ,
то в България 97% от газа се ползва от промишлеността, вкл. от топлофикационните
дружества. Газовата инфраструктура в ЕС е 6-7 пъти по-развита от тази в България.
Отнесено към жител, потреблението на природен газ в България е 4 пъти по-ниско от
средното в ЕС. Затова е необходимо ускорено развитие на вътрешната газова
инфраструктура и съответно разширяване на потреблението на газ.
Общинският център гр. Божурище е едно от първите газифицирани селища в
страната още през 1999 година. За периода от 1999 до 2003 г. в града са прокарани 23 000
метра газопровод с 650 отклонения, като град Божурище е газифициран над 90%. Броят на
присъединените домакинства към 2013 г. е 837, а на стопанските потребители 34 броя.
Газификацията на общинския център и реалната перспектива за газификация на съседните
селища е особено предимство, пряко влияещо на изключителния инвеститорски интерес и
промяна цените на недвижимите имоти и земята в района.
„Междусистемна газова връзка България-Сърбия“
В

графичния

материал

на

ОУПО

Божурище

е

изобразено трасето

на

„Междусистемна газова връзка България-Сърбия“ в участъка на българска територия, с
трасе на газопровода преминаваща през землището на село Храбърско. Газопроводът
„България-Сърбия“ представлява обособен тръбопровод за пренос на газ и по
предназначение е преносен. Предвижда се газопроводната тръба да бъде стоманена, с
диаметър Ф711 мм /28“/, дебелина от 8.7-12.7 мм и проектно налягане DP=55 barg.
Газопроводът ще бъде положен подземно с минимално покритие 0.8 м. до горната
образуваща на тръбата. По трасета на газопровода се учредява сервитутна зона, съобразени
с технологичните нужди за изграждането му и експлоатацията на съоръженията.
Сервитутната зона на проекта е съобразена с разпоредбите на чл. 64 от Закона за
енергетиката и обхваща както правото на прокарване на линейната част на съоръжението,
така и правото за преминаване на хора и техника за времето на цялата експлоатация на
газопровода и ограниченията в ползването на имотите, предвидени за прокарване на
трасетата.
Ширината на сервитутната зона на газопроводът в земеделски територии е 30 м.
симетрично разположена на 15 м от двете страни на оста на тръбата, а в горските територии
и земеде3слките заети от трайни насаждения, сервитутната ивица е симетрична, с размер
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20 м /10м+10м/. Размерите на сервитутните зони са съобразени с изискванията на ,
предвидени в Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
Покрай газопровода ще бъде положен оптичен кабел.
В землището на с. Храбърско, община Божурище не се предвижда технологични
съоръжения и площадки към газопровода.
Съгласно чл. 13 от „.Наредба за устройството и безопасната експлоатация на
преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ“, за преносните газопроводи с налягане, по-високо от 1.6 МРа /16 bar/, се
определя територия с широчина по 200 m от двете страни по дължината на газопровода, за
която се установява режим на превантивна устройствена защита по смисъла на чл. 10 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/. с който се запазва фактическото им ползване
при ограничаване застрояването с жилищни сгради и други обекти за сметка на увеличаване
класа на газопровода, респективно дебелината на газопроводната тръба.
▪

Минималното разстояние от единични сгради и други обекти до газопровода е 50m.

▪

Минимално осово разстояние до действащ подземен газопровод в горски
територии и терени със селскостопанско предназначение е съответно 14 m и 23 m.

▪

Дълбочина на полагане до юрната образуваща на тръбата - най-малко 0.8 m.

▪

Установява се сервитут с ширина 30 m /15+15/ в земеделски територии и 20 m
/10+10/ в горски територии.

▪

В сервитутната зона не се допуска: всякакъв вид строителство, обработване
/разораване/ на почвата на дълбочина по-голяма от 0.5 m. палене на огън.
засаждане на растителност с развита коренова система. След писмено съгласие на
титуляря на сервитутните права се допускат ограничени строителни дейности за
други линейни обекти, успоредни или пресичащи газопровода
Естествените препятствия, пресичани от Газопровода са дерета и реки.
За преходите през реки са избрани праволинейни устойчиви участъци на водното

течение. При подводно преминаване, юрната образуваща на газопровода е не по-малко от
0.5 m. под прогнозния профил на размиване на коритото за 25 годишен период, но не помалко от 1 m под дъното на реката. Подводното преминаване е перпендикулярно на
динамичната ос на реката с допустимо намаление до 60°.
Съществуващите проводи от техническата инфраструктура - газопроводи,
електропроводни въздушни линии, кабели, водопроводи, канализации, напоителни и
отводнителни системи и други се пресичат съгласувано със собственика на мрежата с ъгъл
на пресичане най-малко 60° и осигуряване на необходимото светло разстояние. По-
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големите облицовани напоителни и отводнителни канали се пресичат с хоризонтален
сондаж и кожух, а по-малките по открит способ и се възстановяват в първоначалния им вид.
Железопътните

линии

се

пресичат

съгласувано

с

Национална

компания

"Железопътна инфраструктура’", а републиканските пътища се пресичат съгласувано с
Агенция “Пътна инфраструктура”.
Ъгълът на пресичане с железопътните линии е не по-малко от 70°, а на пресичане с
автомобилните пътища е 60°.
Пресичанията се извършват с хоризонтален сондаж без спиране на движението.
Пресичането с железопътни линии и автомобилни пътища от I-ви до Ш-ти клас се
извършва в защитен кожух от стоманена тръба.
Дълбочината на полагане от нивото на пътната настилка до горната образуваща на
защитния кожух е най-малко 1.4 m. а до дъното на отводнителната канавка - min 0.4 m.
Дълбочината па полагане на газопроводната тръба измерена от основата на релсата
е най-малко 2 m до горната образуваща на защитния кожух, а до дъното на отводнителната
канавка - min 0.5 m
Трасето на газопровода се означава със знаци от метални или стоманобетонни
стълбове /репери/ на разстояния, осигуряващи пряка видимост един от друг. Реперите са с
минимална височина 1.5 m и оцветени на равни разстояния с хоризонтални жълти и черни
ивици. Стълбовете се поставят на 2.5 m от оста на газопровода с указана посока към него.
Поставят се надписи и знаци указващи за газо-, взриво- и пожароопасност на надземните
съоръжения на газопровода и на технологичната далекосъобщителна мрежа.
В местата на пресичане на газопровода с пътища се поставят пътни знаци на
разстояние 150 m от оста на газопровода в двете направления на пътя. а при ж.п. линии - на
800 m от оста на газопровода в двете направления на ж.п. линиите, с надпис: ‘'Внимание!
Газопровод с високо налягане!”, или друг знак, съответстващ на изискванията за
експлоатация на железопътните линии.
Описание на трасето на Газопровода за община Божурище
Дължината на Газопровода България - Сърбия в община Божурище е около 3 063 m.
Трасето на Газопровода в участъка през община Божурище, преминава през
землището на село Храбърско - ЕКАТТЕ 77400 от km 25+178.94 до km 28+242.21.
В землището на с. Храбърско около 95% от засегнатите от Газопровода имоти са
земеделска територия - ниви, частна собственост.
За землището на село Храбърско са приложени: регистри с координати на чупките
по оста на Газопровода и сервитутните зони и регистър с координати на чупките но оста на
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оптичния кабел, който върви на 6 метра успоредно на Газопровода. Регистрите са в
Координатни системи 1970 г и WGS 84.
Изготвени са регистри на засегнатите имоти от трасето на Газопровода и оптичния
кабел, баланси на територията според основното й предназначение /чл.7 от ЗУТ/, баланси
на територията по начин на трайно ползване, баланси на територията по категория на земята
и баланси на територията по вид собственост.
Данните за земеделските и горските територии са извлечени от Карта на
възстановената собственост /КВС/ за землището, получена от Дирекция "Поземлени
отношения и комасация" при Министерство на земеделието и храните през 01.2015 г.,
актуална към същата дата.
В землището на с. Храбърско, Газопроводът пресича следните съществуващи
естествени препятствия и инженерни съоръжения:
На km 25+178.94 Газопроводът пресича дере.
На km 25+864.23 Газопроводът пресича Ж.П. линия X» 1 /км 23+540/ - Калотиназапад (държавната граница със СР Югославия) - София - Пловдив - Димитровград Свиленград (държавните граници с Република Гърция и Република Турция).
На km 26+298.07 Газопроводът пресича Републикански път 1 клас №}8. К-80 Е-85
/км 31+758/ - Граница Сърбия - Калотина - Драгоман - ок.п. София - о.п. Ихтиман Костенец
- Белово - Пазарджик - Пловдив - Ноповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец Свиленград - Капитан Андреево - граница Турция .
На km 26+770.71 Газопроводът пресича Асфалтов път Спирка с.Хераково гр.
Сливница.
На km 27+879.51 Газопроводът пресича р. Изворска бара.
При изграждането на Газопровода, движението на строителната техника ще се
осъществява в рамките на строителната полоса.
Подходът към строителната полоса ще става от местата на пресичане на трасето на
Газопровода със съществуващата пътна мрежа - републиканска, общинска и местна. Ще се
ползват и съществуващи полски и горски пътища.
В райони където подходът към строителната полоса е затруднен или невъзможен, ще
бъдат предвидени подходни пътища за достъп до трасето на Газопровода.
За участъка от трасето на Газопровода в през община Божурище село Храбърско. не
са необходими допълнителни подходни пътища за достъп до строителната полоса на
Газопровода.
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Газоснабдяването в община Божурище се осъществява от „Овергаз Мрежи" АД чрез
придобита лицензия за дейност "Разпределение на природен газ" № Л-184- 08/17.12.2004 г.
на територията на Столична община и община Божурище.
Ограниченията, които налагат сервитутите на преносните и разпределителните
газопроводи и съоръженията към тях, както и размерите им, са регламентирани в „Наредба
№16 от 09 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти".
Сервитутите на газоразпределителната мрежа /ГРМ/ извън регулация /изградена и в
идейна фаза/ са дадени в зависимост от материала и диаметъра на газопровода и от мястото
на полагане, като конкретно са:
-

при диаметър до Ду300 mm - за стоманени газопроводи - през земеделски имоти ивици с широчина по 4 m от двете външни страни на газопровода; при диаметър до
Ду300 mm - за полиетиленови газопроводи - през земеделски имоти - ивици с
широчина по 2 m от двете външни страни на газопровода;

-

за стоманени газопроводи - под полски пътища и в сервитути на общински и
републикански пътища - ивици с широчина по 2 m от двете страни на газопровода;

-

за полиетиленови газопроводи - под полски пътища и в сервитути на общински и
републикански пътища - ивици с широчина по 1 m от двете страни на газопровода.

Сервитутите на разпределителните газопроводи в урбанизираните територии са:
-

при стоманени разпределителни газопроводи сервитутът представлява ивици от
двете страни на газопровода, несиметрично на оста му, с широчина, представляваща
сбор от радиуса на тръбата + 1,2 m от едната страна и радиуса на тръбата +4 m от
другата страна;

-

за всички останали случаи /включително и за разпределителни полиетиленови
газопроводи/ - симетрични ивици от двете страни на газопровода с широчина по 0,4т.
Максималното работно налягане на разпределителните газопроводи, собственост на

„Овергаз Мрежи" АД от ГРС София 3 до ГРП 113-Г е 16 bar. Материалът на газопроводите
с налягане 16 bar е стомана /St/. В газорегулаторния пункт /ГРП 113-Г/, разположени в
регулацията на гр. Божурище, се осъществява регулиране на налягането до стойност 4 bar.
От ГРП 113-Г газоразпределителната мрежа е с максимално работно налягане 4 bar и
материал полиетилен /РЕ-HD/. До момента са изградени 36 km ГРМ, от общо предвидени
по идеен проект 64 km.
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Предвижданията на идейния проект за газификация на гр. Божурище са за
постепенно изграждане на ГРМ до и в с. Пролеша и с. Гурмазово, със съответните зони за
превантивна устройствена защита и сервитути, както и за ограниченията, които те налагат,
следва да се обърнете за изходни данни към „Булгартрансгаз" ЕАД.
Изводи и препоръки
От ел. схемата се вижда, че основното захранване на общината е ориентирано към
20kV. Мрежа СрН е изградена, така че да се осигуря втора категория на сигурност на
електрозахранването в населените места.
При необходимост от нови мощности мрежа СрН има техническата възможност за
развитие с нови електропроводи и присъединения. Развитието на мрежи СрН е желателно
да се изпълнява с кабели 20 kV, като за прокарване се използват общинските пътища.
Електроразпределителната

мрежа

има

възможност

за

присъединяване

на

производители на ел. енергия от възобновяеми източници.
Електроснабдяването на Община Божурище следва и за в бъдеще да се разглежда
свързано с развитието на съседните общини като цяло.
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VII. 6. 7. 3. Телекомуникационна инфраструктура
На територията на община Божурище работят пощенски станции, които са
разположени в населените места гр. Божурище, с. Златуша, с. Хераково, с. Храбърско, с.
Пожарево, с. Пролеша.

Фигура 84. Пространствено разпределение на телекомуникационна мрежа и съоръжения.

Оформената съобщителна мрежа е с добра функционалност и успява да покрива
нуждите на населението. Пощенските клонове и частни куриерски фирми извършват пренос
на доставки в границите на цялата община. Покритието на мобилните оператори достига до
над 99 %.
В териториалния обхват на общината попадат четири приемо - предавателни станции
от мобилната мрежа на БТК ЕАД. Те са изградени в град Божурище и в селата Пожарево,
Хераково и Храбърско.
Наличието на компютри и достъпът до интернет в домакинствата е все още поограничен в селата, отколкото в градовете. По данни от преброяването на населението и
жилищния фонд през 2011 г. 65.9% от обитаваните жилища в община Божурище имат
компютър, а 62.8% - достъп до интернет. Броят на потребителите от населението на
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общината е сравнително висок. Относителният дял на населението с достъп до интернет е
61%.
Таблица 55. Осигуреност на обитаваните жилища в община Божурище с кабелна
телевизия, сателитна антена, компютър и достъп до интернет през 2011 г.

Кабелна
телевизия
Сателитна
антена
Компютър
Достъп до
интернет
Източник: НСИ.

общо
жилища
живеещи
лица
1432
4234

в градовете
жилища
живеещи
лица
1313
3894

в селата
жилища
живеещи
лица
119
340

898

2482

305

913

593

1569

1647
1569

5316
5106

1202
1170

3891
3815

445
399

1425
1291
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„А1“ ЕАД има изградена линейна инфраструктура /кабелни трасета/ на територията
на община Божурище. В пространствения обхват на общината са разположени три обекта
от наземната мобилна мрежа. „А1“ ЕАД разполага със селищни абонатни мрежи за пренос
на интернет и телевизия на територията на общината.

2G

Signal Level /dBm/ >=-65
Signal Level /dBm/ >=-85
Signal Level /dBm/ >=-100

Фигура 85. GSM покритие. Компютърен модел.
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3G

Signal Level /dBm/ >=-65
Signal Level /dBm/ >=-85
Signal Level /dBm/ >=-105

Фигура 86. UMTS покритие. Компютърен модел.
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LTE

Signal Level /dBm/ >=-80
Signal Level /dBm/ >=-100
Signal Level /dBm/ >=-110

Фигура 87. LTE покритие. Компютърен модел.

На територията на община Божурище „Теленор България“ ЕАД не разполага с
подземна съобщителна инфраструктура. „Теленор България“ ЕАД разполага със седем броя
базови станции отразени в графичния материал на ОУПО Божурище.
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VII. 6. 7. 4. Депа за твърди битови отпадъци
На територията на община Божурище съществува организирана система за
сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци. Образуваните твърди битови
отпадъци на територията на общината през 2016 г. възлизат на 10 954 тона, а депонираните
битови отпадъци – на 10 381 тона. През същата година за предварително третиране са
предадени 181 тона битови отпадъци, а за рециклиране – 392 тона.
Таблица 56. Битови отпадъци за 2016 г.
Статистически
райони
Области
Общини

Общо за страната
Югозападна и
Южна централна
България
Югозападен
София
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

Дял на
населението,
обхванато от
системи за
организирано
сметосъбиране

Общо
образувани
битови
отпадъци

Депонирани
битови
отпадъци

Предадени за
предварително
третиране
битови
отпадъци

Предадени
за
рециклиране
битови
отпадъци

%
99.7

2881330

1383005

1417702

80623

99.7

1620662

712110

866173

42380

99.7
99.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.5
100.0
100.0
100.0
97.5
100.0
100.0
100.0
99.2
100.0
100.0
100.0
98.8
100.0
100.0
100.0

1009545
118644
236
10954
10824
2044
2738
1078
2009
23252
3321
1432
7852
645
8459
13619
515
1677
2325
15638
6668
2270
234
855

271713
116390
232
10381
10744
2044
2738
1078
2009
23015
3283
1297
7333
645
8054
13520
515
1677
2325
15558
6646
2208
234
855

705229
410
3
181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203
0
0
0
0
0
22
0
0
0

32603
1844
0
392
80
0
0
0
0
237
38
135
519
0
202
100
0
0
0
80
0
62
0
0

тона
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БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
ПО АКТУАЛИЗИРАН
ОПОРЕН ПЛАН
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VII. 6. 8. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА

Опорен план
ха
%

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Жилищни функции

1056.70

7.37%

Обществено-обслужващи функции

154.85

1.08%

Производствени дейности

488.98

3.41%

6.14

0.04%

Смесени многофункционални устройствени зони
Складови дейности

48.33

0.34%

128.35

0.90%

Озеленяване, паркове и градини

25.53

0.18%

Спорт и атракции

24.72

0.17%

1.06

0.01%

7171.54

50.05%

22.21

0.15%

Необработваеми земи

2405.51

16.79%

Горски територии

2079.57

14.51%

6.58

0.05%

97.78

0.68%

582.59

4.07%

3.45

0.02%

0.43

0.003%

25.19
14 329.52

0.18%
100%

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони

Комунално обслужване и стопанство
Обработваеми земи - ниви
Обработваеми земи - трайни насаждения

Гробищен парк
Водни площи
Транспорт и комуникации
Техническа инфраструктура
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
Територии за възстановяване и рекултивация
ТЕРЕНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терени със специално предназначение
ОБЩО

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Опорен план
ха
%

ЗА ПРИРОДОЗАЩИТА - ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
ЗЗ "Мещица" BG0002101

63.49

0.44%
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SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ
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VIII. SWOT АНАЛИЗ

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ
СИЛНИ СТРАНИ
▪

Благоприятно природо-географско
положение на общината и нейния
опорен център на растеж – град
Божурище;

▪

Равнинно-хълмист релеф, който
благоприятства изграждането на
селищна и пътна инфраструктура и
повишава транспортната достъпност
от една страна и нископланински от
друга, които благоприятства
развитието на туризма;

▪

Наличните климатични, почвени и
водни ресурси създават
предпоставки за развитието на
модерно, екологично селско
стопанство и благоприятстват
отглеждането на зърнени и
технически култури, зеленчуци и
други земеделски култури;

▪

Запаси от лигнитни въглища, манган
и кварцов пясък;

СЛАБИ СТРАНИ
▪

ВЪЗМОЖНОСТИ
▪

Предприемане на мерки за
ограничаване на изменението на
климата и за адаптация към вече
настъпилите промени;

▪

Усъвършенстване на
водоснабдителната и
мелиоративната мрежа

Чести засушавания, късни пролетни
и ранно есенни слани и други
неблагоприятни климатични
явления;

ЗАПЛАХИ
▪

Проява на неблагоприятни
климатични явления /късни
пролетни и ранно есенни слани,
мъгли, засушавания и градушки/,
застрашаващи земеделската реколта
и стопанската дейност на хората;

▪

Протичащи процеси по изменение
на климата;
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ДЕМОГРАФИЯ, СОЦИАЛНА СИСТЕМА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
СИЛНИ СТРАНИ
▪

Сравнително добре запазен
демографски потенциал в
административния център – град
Божурище.

СЛАБИ СТРАНИ
▪

Невисока раждаемост и относително
висока смъртност;

▪

Увеличаване на надтрудоспобоното
население;

▪

Процес на застаряване на
населението;

▪

Отрицателен естествен прираст, и
отрицателен абсолютен прираст;

▪

Липса на средства за развитие на
спортната инфраструктура;

▪

Незадоволително състояние на
зоните за спорт и рекреация.

ВЪЗМОЖНОСТИ
▪

Развитие на нови социални услуги;

▪

Създаване на условия за задържане
на населението в града чрез
разработване и реализация на
програми и проекти;

▪

Насърчаване на спорта и спортната
култура на населението чрез
изграждане и реконструкция на
спортната инфраструктура;

▪

Модернизация на материалната база
на училищата;

▪

Повишаване на квалификацията на
кадрите в образованието;

▪

Подобряване на материалната база
на здравеопазването.

ЗАПЛАХИ
▪

Влошаване на възрастовата
структура на населението;

▪

Недобра образователна структура на
населението, водеща до
невъзможност за осъществяване на
икономика базирана на знанието;

▪

Намаляване на родилния
контингент;

▪

Емиграция на хора в трудоспособна
възраст.
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ИКОНОМИКА
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

▪

Добре развито земеделие;

▪

▪

Богатата ресурсна база за
биологично земеделие.;

Преобладават дребни животновъдни
полупазарни стопанства;

▪

Добре развита преработваща
промишленост;

Неоползотворен туристически
потенциал;

▪

Липса на изоставени и
необработваеми земи;

Необходимост от подобряване на
транспортната инфраструктура;

▪

Нисък дял в икономиката на
областта.

▪
▪
▪

Функциониране на предимно микро
и малки предприятия със стабилно
финансово състояние;

▪

Ниски нива на безработица;

▪

Непосредствена близост до
столицата;

▪

Развити и добре работещи
индустриални предприятия;

▪

Ниска безработица;

▪

Сравнително добро заплащане;

▪

Осигурен транспортен достъп
ВЪЗМОЖНОСТИ

▪

▪

Дисперсното разположение на
производствената инфраструктура и
наличието на свободни терени
предоставят възможност за
изграждане на нови зони за
производствени и складови
дейности;
Налични са условия и потенциал за
развитие на културно-познавателен,
ловен и еко туризъм и развитие на
интегриран туристически продукт;

▪

Доизграждане, усъвършенстване и
технологично обновление на
инфраструктурата чрез включване в
проекти на национални и европейски
програми;

▪

Достъп до голям и платежоспособен
пазар;

▪

Възможност за ежедневни трудови
пътувания;

▪

Планирана икономическа зона;

▪

Планиран интермодален терминал;

ЗАПЛАХИ
▪

Икономическата криза оказва
съществено влияние върху
състоянието и развитието на
градската икономика;

▪

Промени в европейските политики
за субсидиране на земеделието;

▪

Налагане на санкции и предпазни
клаузи от ЕС;

▪

Високи изисквания за кредитиране
на земеделски производители;

▪

Бавно развитие на планираните
инвестиции в икономическа зона и
интермодален терминал
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ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
СИЛНИ СТРАНИ
▪

Наличие на НКЦ от категория с
„национално значение“;

▪

Наличие на читалища, които
съхраняват и опазват идентичността
на общината и нейните народните
традиции и културни обичаи;

▪

Богат културен календар - народни
традиции и културни обичаи;

▪

Наличие Защитени зони от
екологичната мрежа Натура 2000,
съгласно Закона за биологичното
разнообразие;

▪

Наличие вековни дървета, обявени
по Закона за биологичното
разнообразие

СЛАБИ СТРАНИ
▪

Липса на адекватна консервация,
реставрация и адаптация на НКЦ в
селищната мрежа;

▪

Липса на формирани културни зони;

▪

Липса на идентифицирани и
обособени културни пейзажи;

▪

Затруднена достъпност до
археологическите НКЦ извън
териториалния обхват на населените
места;

▪

Липса на стратегия за културното
наследство в общината и обща
маркетингова стратегия;

▪

Липса на достатъчно финансиране.

ВЪЗМОЖНОСТИ
▪

Адаптация на НКЦ в селищната
структура и формиране на културни
зони;

▪

Реставриране, опазване и адаптиране
на недвижимите културни ценности
на територията на общината и
терените около тях;

▪

Изграждане на туристически
маршрути и културна индустрия;

▪

Създаване на информационна
система на културно историческите
ресурси;

▪

Разработване на карта на
недвижимите културни ценности на
територията на общината;

▪

Изграждане на партньорства между
местните общности и бизнеса;

▪

Използване на финансовите
инструменти на ЕС за успешна
реализация на проекти в областта на
природното и културно наследство;

▪

Интегриране на културното
наследство в стратегиите и ОУПО
Божурище;

ЗАПЛАХИ
▪

Невъзможност от реализация на
големите инфраструктурни проекти;

▪

Влошаващи се качества на околната
среда;

▪

Недостатъчни финансови средства
за поддържане на инфраструктурата
и изграждане на нова;

▪

Спиране на предвидени средства по
Структурните фондове и
Оперативните програми на ЕС;
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▪

Въвеждане на съвременните
изисквания при издирване, опазване,
популяризиране и разпространение
на културните ценности;

▪

Въвеждане на мениджмънт и
маркетинг в областта на културното
наследство и разработване на
стратегия за културното наследство;

▪

Стимулиране на връзките на
съвременното изкуство с КН;

▪

Развитие на културния и научен
обмен;

▪

Изготвяне на рекламни материали за
популяризиране на културното
наследство на общината.
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ОКОЛНА СРЕДА, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

▪

Наличие на екологично чисти
територии;

▪

Висок процент загуби на вода по
водопреносната мрежа;

▪

Всички населени места в общината
са обхванати от системата за
организирано сметосъбиране и
сметоизвозване;

▪

Остаряла и амортизирана
водоснабдителна мрежа;

▪

Липса на ПСОВ и съответно
заустяване на битови води директно
в реките;

▪

Недобра изграденост на
техническата инфраструктура в
индустриалните зони;

▪

Недостатъчно добро състояние на
елементите на градската среда.

▪

Наличие на път I клас преминаващ в
територията на общината;

▪

Наличие на железопътен транспорт;

▪

Добро транспортна достъпност до
София, оказващо позитивно влияние;

▪

Добро състояние на енергийната
инфраструктура и
телекомуникационната свързаност.

ВЪЗМОЖНОСТИ
▪

▪

Подобрени екологични
характеристики вследствие от
изграждането на ПСОВ;
Подобряване на екологичното
състояние, чрез изграждане
инфраструктурни проекти оказващи
благоприятно влияние върху
градската среда;

▪

Обогатяване и поддържане на
„зелената“ градска и селищна
система;

▪

Замяна на замърсяващи въздуха
енергоносители с алтернативни
източници на енергия;

▪

Реконструкция и рехабилитация на
техническата инфраструктура.

ЗАПЛАХИ
▪

Невъзможност от реализация на
големите инфраструктурни проекти;

▪

Влошаващи се качества на околната
среда;

▪

Недостатъчни финансови средства
за поддържане на инфраструктурата
и изграждане на нова;

▪

Спиране на предвидени средства по
Структурните фондове и
Оперативните програми на ЕС;
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СЕЛИЩНА МРЕЖА, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
СИЛНИ СТРАНИ
▪

Равномерно дисперсно разпределена
селищната мрежа в пространствения
обхват на общината;

▪

Формиран център на растеж в
общината – град Божурище.

СЛАБИ СТРАНИ
▪

ВЪЗМОЖНОСТИ
▪

Град Божурище има възможност да
генерира растеж, който да окаже
благоприятно влияние върху
прилежащия селскостопански
хинтерланд;

Формирани диспаритети/различия
между центъра на растеж – град
Божурище и населените места в
прилежащия земеделски/горски
хинтерланд в западната част на
общината;
ЗАПЛАХИ

▪

Концентрацията на население и
социално-икономическа активност
основно в административния
център, водещи до задълбочаване на
проблемите в градската среда.

Обособяване на вторични центрове в
селскостопанския хинтерланд на
общината.
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ЕСКИЗ
УСТРОЙСТВЕНА
КОНЦЕПЦИЯ
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IX. ЕСКИЗ / УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ
При разработване на Ескиза/Устройствената концепция, екипът на ДЗЗД
„ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“ взе предвид всички документи за стратегическото
планиране и пространствено развитие с акцент върху Националната стратегия за
регионално развитие и Националната концепция за пространствено развитие, които имат
пряко

отношение

както

към

Ескиза/устройствената

концепция

и

сценарии

за

пространствено развитие, така и към цялостното изпълнение на ОУПО Божурище.
В йерархичната система от градове центрове в Националната концепция за
пространствено развитие Божурище е представен като населено място от 3то ниво – с
микрорегионално значение – в територията на групи общини.
Дейността по изработване на Ескиза на ОУПО се основава на резултатите от
предходните, като същевременно отчита изискванията на Плановото задание и условията,
съгласно нормативната уредба.
На базата на извършените анализ и проучвания бяха конкретизирани проблемните
зони в пространствената структура на общината. На тази основа са определени
основните устройствени решения, върху които ще се развива територията на общината
към хоризонта на действие на устройствения план.
Също така на база на проведените работни срещи с местната администрация,
общност и заинтересованите страни, на които се обсъдиха възможните перспективи за
развитие на населените места в територията на общината, бяха конкретизирани и
предложени нови територии за бъдещо развитие. Предложенията бяха обсъдени с местната
администрация, кметските наместници, еколозите, които разработват екологичните оценки
към ОУПО и други заинтересовани страни и по-голямата част от тях са взети предвиди и са
включени като нови устройствени зони в ескиза и предварителния проект на ОУПО.
Това

представляват

последните

стъпка

при

съставянето

на

Ескиза/Устройствената концепция, която в крайна сметка „визуализира“ и обосновава
набелязаните конкретни устройствени решения, засягащи територията като цяло,
както и включените в нея функционални подсистеми.
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ПРОГНОЗА
ПРОСТРАНСТВЕНО И
СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ
ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ
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X. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФКО, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Прогнозата очертава основните направления и перспективи за развитие на
селищнообразуващите и обслужващи функции на социално-икономическия комплекс в
общината и човешките му ресурси и определя очакваните количествени параметри, които
имат значение за устройственото планиране на територията, включително за оразмеряване
на инфраструктурните му компоненти.
Прогнозата обхваща комплекс от следните основни пространствено и социалноикономически аспекти:
▪ Перспективи за развитие на функционалната структура, където да бъде проследено
проявление на първичния, вторичния и третичния сектор в териториалната/пространствена
организация на общината;
▪ Оценка на природните и социално-икономически ресурси за развитие на общината;
▪ Развитие на основните икономически сектори и дейности, които имат важно
значение за развитието на общината и тяхното устройствено обезпечаване.
▪ Развитието на информационно-комуникационните технологии, опазването на
природната среда и ресурсите и културното наследство.
Прогноза за демографското и социално-икономическото развитие на общината
Тази част от прогнозата е основата, върху която са формирани устройствените
предвиждания на целия план. Прогнозата е разработена, стартирайки от прецизна, научно
обоснована прогноза за демографското развитие на общината в три варианта:
▪ Минимален или песимистичен е онзи вариант, при който превес имат факторите със
задържащ характер и при който не се достига темпа на досегашното демографско развитие
на общината;
▪ Оптимистичен вариант е когато съществуващото демографско развитие се повлиява
предимно от доминиращи фактори със стимулиращ характер;
▪ Реалистичен или тенденциален е онзи вариант, при който се отчита очакваното
влияние на фактори със стимулиращ характер, при отчитане на въздействието и на
факторите със задържащ характер.
Основавайки се на прогнозата за демографско развитие на общината, са разработени
и подробните прогнози за развитие на икономиката и социалната база като са посочени
основните приоритети за реализация на територията на общината, които се очаква да имат
устройствено измерение. Подробно е обосновава евентуалната необходимост от
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осигуряване на нови терени за икономически дейности, както и нуждите за развитие на
базата на социалните услуги – образование, здравеопазване, култура, комунални дейности.
Прогноза за пространствено развитие на общината
Прогнозата за пространствено развитие на община Божурище е разработена с
хоризонт съвпадащ с хоризонта на действие на плана и изключение на големите
инфраструктурни проекти, които са с по-дълъг времеви хоризонт. Тя се основава на
основните постановки изведени в прогнозата за демографско и социално-икономическо
развитие и дава на разписаните вече очаквания териториален израз/обхват. В прогнозата за
пространствено развитие, накратко, в текстови вид са посочени основните промени, които
се очаква да претърпи територията на общината. Описано е основното предназначение на
онези територии, за които се очаква промяна. Посочени са и очакваните/допустимите
режими на устройство и параметри за натоварването им за същите терени. Посочени са
основните очаквани тенденции за развитие на урбанизираните територии и елементите на
техническата инфраструктура.
В резултат от това са формулирани основните урбанистични приоритети за развитие
на община Божурище, които спомогнаха и за разработване на Устройствената концепция
/ЕСКИЗ/ на ОУПО.

319

X. 1. СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
X. 1. 1. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ /песимистичен, оптимистичен, реалистичен
За последните 17 години населението на община Божурище се увеличава от 7952
души през 2001 г. на 8348 души през 2017 г. Направената прогноза за броя на населението
на община Божурище е средносрочна и обхваща периода до 2035 г. Поради своята
неточност /счита се, че най-точни са прогнозите обхващащи до 5 годишен период, защото
има незначителни демографски промени/, породена от факта, че трябва да се прогнозира
демографското поведение на неродени поколения и с цел относителното подобряване на
нейната точност, тя е направена в три варианта.
При I вариант /при хипотеза за конвергентност/ се вземат под внимание настоящата
демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за реалистичен и е
съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографско и социалноикономическо развитие на страните членки. При него се очаква населението на общината
да се увеличи до 8819 души през 2035 г.
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Прогноза за броя на населението на община Божурище през 2035 г. - I вариант
/при хипотеза за конвергентност/

При II вариант /относително ускоряване/, за изходни данни се вземат тези от
настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на
механичния прираст ще намалеят, ще има увеличение на тоталния коефициент на
плодовитост и ще се увеличи очакваната продължителност на живота. Като цяло се
предполага, че демографското развитие ще протича при по-благоприятни социалноикономически процеси в страната и на територията на общината. Тук отново се очаква
увеличаване на броя на населението до 9088 души през 2035 г.
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Прогноза за броя на населението на община Божурище през 2035 г. - II
вариант /относително ускоряване/

При III вариант /относително забавяне/, за изходни данни се вземат тези от
настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на
механичния прираст ще се увеличат, ще има намаляване на тоталния коефициент на
плодовитост и очакваната продължителност на живот ще се увеличи незначително. Този
вариант се очаква да се развие при хипотези за неблагоприятни социално-икономически
процеси в страната и на територията на общината. Тук се очаква увеличаване на броя на
населението на общината, до 8468 души през 2035 г.
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Прогноза за броя на населението на община Божурище през 2035 г. - III
вариант /относително забавяне/

При така направената тривариантна прогноза за броя на населението на общината
през 2035 г., се очаква то да се увеличи и да бъде в рамките на 8 468 – 9 088 души, като
при подобряване на социално-икономическата обстановка на нейната територия напр. през
следващия програмен период, която да допринесе за намаляване на отрицателния естествен
прираст, може да се направи контролна прогноза през 2025 г. с цел корекции на настоящата.
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X. 1. 2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ /промишленост, селско и горско стопанство,
транспорт, строителство, туризъм и др./
В пространствената структура на община Божурище по отношение развитието на
икономиката от устройствена гледна точка са създадени следните нови устройствени зони,
които да отредят подходящи терени за развитие на предимно производствени дейности,
както и зони за смесено многофункционални дейности, които да отговарят на съвременните
производствени изисквания и смесения характер и функции на подобен тип нови зони.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

3Б
2Б
1Г
1
1
2
1
1
1
1Б
4Б
2Б
3Б
3Г
4Г
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

Вид нова
зона

Пп
Пп
Пп
Пп
Пп
Пп
Пп
Пп
Пп
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф

ЕКАТТЕ

05027
05027
18174
31187
58606
58606
63121
77246
77400
05027
05027
05027
05027
18174
18174
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
77246
77246
77246
77246
77246

Землище

Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Златуша
Пролеша
Пролеша
Росоман
Хераково
Храбърско
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

44.690
2.003
15.526
4.475
23.684
2.283
1.371
13.013
20.599
39.051
67.589
4.591
3.618
20.103
9.061
25.373
6.945
10.512
41.053
31.712
17.196
40.638
26.871
82.612
11.144
26.783
19.646
17.468

15.623
13.906
2.882
11.194
1.232
9.768
12.738
5.533
3.618
5.782
3.015
8.953
0.651
3.155
25.739
14.563
9.782
26.195
18.157
48.458
10.040
19.685
13.787
7.563
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X. 1. 3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА БАЗА /образование, здравеопазване, култура,
комунални дейности/
В пространствената структура на община Божурище по отношение развитието на
социалната база и общественото обслужване от устройствена гледна точка са създадени
следните нови устройствени зони, които да отредят подходящи терени за развитие на
обществено обслужващите дейности/функции.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1Б
1

Вид нова
зона

Ооз
Оо

ЕКАТТЕ

05027
58606

Землище

Гурмазово
Пролеша

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

98.457
3.084

98.457
2.831
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X. 1. 4. ОБИТАВАНЕ
В пространствената структура на община Божурище по отношение развитието на
функционалната система обитаване от устройствена гледна точка са създадени следните
нови устройствени зони, които да отредят подходящи терени за развитие жилища.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1Б
1Г
2Г
1
1
2
1
2
3
1
4
5
6
1
6
7
2Б

Вид нова
зона

Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жм
Жс

ЕКАТТЕ

05027
18174
18174
31187
57100
57100
58606
58606
58606
77246
77246
77246
77246
77400
77400
77400
05027

Землище

Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Златуша
Пожарево
Пожарево
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Храбърско
Храбърско
Храбърско
Гурмазово

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

29.488
150.286
54.998
34.984
92.827
5.356
152.475
46.418
19.411
206.093
36.321
50.909
16.237
82.938
5.697
3.944
3.785

14.692
70.291
16.538
30.767
67.084
1.236
99.271
29.472
5.902
147.601
24.946
44.264
15.905
80.198
4.842
1.419
3.785

326

X. 1. 5. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Основните обекти на музейната мрежа заедно с по-важните археологически обекти
могат да бъдат разработени и като елементи на информационна система, където туристи и
изследователи да могат да получат повече информация и за другите обекти на територията
на общината.
Културното наследство може да бъде използвано за стимулиране на икономическото
развитие на Община Божурище. Отделните обекти могат да се посещават и изучават
самостоятелно, както и да бъдат обвързани в система според тематиката или географската
близост. Според туристическата и пътна инфраструктура и тяхното развитие, могат да се
обосяват и предлагат различни културно-туристически продукти. В тази връзка настоящият
Общ устройствен план предлага обособяването на няколко културно-познавателни
маршрути. Обръща се внимание на потенциала за развитие във връзка с близки обекти и
територии, извън Община Божурище.

X. 1. 5. 1. Предложения за обособяване на културно-познавателни маршрути
За община Божурище туризмът е водещ фактор за интегрираното социалноикономическо

развитие.

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. Повишаване качеството на туристическите дадености и изграждане
на съвременна и надеждна техническата инфраструктура в общината, както и нейното
непрекъснато модернизиране, са от ключово значение за привличане на поток от туристи.
Община Божурище, освен природни дадености, притежава и разпознаваема
историческа идентичност и наследство от античността, средновековието, османските
векове и времето на националното възраждане. Историята на общината е символ на
древността на нашите земи и особено на драматичните борби на българите за свобода и
обединение през различните векове.
Културните обекти от национално и местно значение са потенциал, който трябва да
бъде използван за привличане на социално-икономическа активност в общината.
Необходимо е да се изготвят проекти за консервация, реставрация и адаптация на обектите
и интегрирането им в обща мрежа обвързвана със селищната структура в общината. Така
също е необходимо да бъдат изготвени познавателни туристически пътеки и маршрути и
обособяването на културни зони.
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Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от
нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство. Народните
традиции и културните обичаи са нематериалният ресурс, който може да задържи
посетителите в общината и да повиши нейната атрактивност и качеството на културния
туристически продукт. Основата на съвременният динамичен и развиващ се град са
културните ценности, заложени в селищните характеристики на общината. С времето те
биват възстановени, адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на общината
като културен туристически център.
Интерпретацията и промотирането на културното наследство днес е основополагащ
елемент в устойчивото и балансирано териториално и социално-икономическо развитие.
Културното наследство е фактор, изграждащ позитивни партньорства между местните
общности и бизнеса. Процесите на урбанизация дават възможност за съчетаване на
традиционните дейности, носещи идентичността на региона /културното и природно
наследство, историческата памет/ и социално-икономически дейности в новите
урбанизираните територии.
Водеща роля в съхраняването, опазването и адаптирането на културното наследство
днес имат хората. Заедно с него те са носители на историческата памет и древни традиции.
Представянето на културното наследство като дейност, интегрирана в селищната структура
на общината, придава ново значение и го представя като ресурс за социално-икономическо
развитие. На културното наследство днес се гледа като на материален и духовен ресурс,
който трябва да бъде съхранен, без изискване за рентабилност на вложените в него
инвестиции. Необходимо е създаването на маркетингова стратегия, която да представя
културното наследството на националния и международния пазар, също така създаване на
информационна система на културно-историческите ресурси и иновативни форми за
популяризирането му. Дейностите свързани с експлоатацията на културното наследство в
туризма трябва да бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните ценности и
полагане на необходимите грижи.
Въпреки малкият брой обекти, разположени на територията на община Божурище,
можем да открием единни теми, които могат да бъдат представени пред местната общност
и посещаващи туристи. Водеща тема е военната – във връзка със специфичното възникване
и развитие на общинския център – град Божурище и битките свързани със Сръбскобългарската война. Тази тема обвързана с оста определена от град Божурище и село Делян,
може да използва като гръбнак за развитието на локален културно-туристически маршрут.
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Подходящо време за обвързването му с нематериалното наследство и местни празненства е
месец май.
Военна история и местни ценности
В рамките на град Божурище могат да се посетят конната-спортна база „Генерал
Крум Лекарски“ и „летищен комплекс Божурище“. В Божурище са и паметници знаци
посветени на загинали парашутисти, полковник Стефан Калъпчиев, генерал Владимир
Заимов. Могат да бъдат разгледани графитите от Димитър Казаков /Нерон/. През
последната събота на месец май по традиция се чества празника на Божура и цветята.
Различни събития на месно, национално и международно равнище се провеждат през
годината в конната база, включително специфичното празнуване на Тодоров ден /първата
събота от Великия пост/.
В село Пожарево може да бъде посетена църквата „Св. Николай“ /построена през
1910 година/. В селото има и паметна плоча на загинали войници. Празникът на селото е 24
май, когато се почитат Св. Св. Кирил и Методий по стар стил и е останал в българския
граждански календар като Денят на българската просвета и култура и на славянската
писменост.
В село Златуша са съхранените обекти със статут на НКЦ - „Каменен мост на пътя
Росоман-Златуша“ и „Къща на Райка Николова Стоянова“. Последната неделя на месец май
празнуват своите празници селата Гурмазово и Златуша.
Село Делян и околностите му са интересни за посещаване като исторически места
свързани с битките от Сръбско-българската война през 1885 година. Тук би могла да се
потърси връзка и със селища в обхвата на съседни общини, например връзка със село
Гургулят /Монумента на загиналите в боя при Гургулят/ и град Сливница. Важно е
локализирането на местата на проведените военни действия и е възможно предлагането им
за придобиване на статут на исторически недвижими културни ценности. В рамките на село
Делян съхранен обект със статут на НКЦ е „Къща на Иван Илиев“.
Като отклонение от разгледания маршрут може да бъде посетено село Хераково с
обособена етнографска сбирка в рамките на местното читалище. Важен за селото е и
ежегодният събор и храмов празник Гергьовден /6 май/. Близкото село Пролеша празнува
и прави своя събор на църковния празник „Свети Дух“. Също в Пролеша съвместно с
Община Божурище се организира и фолклорен фестивал „Окни па тропни“.
С течение на времето предложеният маршрут може да бъде обогатяван с някои
отклонения за посещаване на археологически обекти. За тази цел е необходимо
организирането на редовни археологически проучвания /първоначално на по-значимите от
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тях/, създаване на условия за интегрирана консервация на обектите и пълноценно опазване,
представяне и социализиране. Като първоначални потенциални обекти могат да се изброят:
▪

Селище от Късната античност на 1,55 км от центъра на гр. Божурище /1500134/;

▪

Селище от Ранна желязна епоха, Римска епоха и Първа българска държава на 2,7 км
от центъра на гр. Божурище /1500136/;

▪

Селище от Късно-римска епоха в м. Бродо при с. Пожарево /1500141/;

▪

Селища от Праистория и Късно Средновековие на 2,1 км от центъра на с. Пожарево
/1500142/;

▪

Раннохристиянска базилика от Късна Античност в двора на църква „Св. Георги
Победоносец“, с. Пролеша с площ 1 дка /10005953/.

Фигура 88. Културно-познавателен маршрут „Военна история и местни ценности“
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X. 1. 5. 2. Потенциал за развитие на съседни обекти и територии
За по-качествен туристически продукт е необходимо политиката на общината да се
насочи към съвместна работа със съседните общини. Важна е комуникацията и
координацията с Община Сливница по отношение на паметни места свързани със Сръбскобългарската война. Освен работата на общинско ниво е възможно привличането и на други
партньори – местни читалища, Националния военно-исторически музеи, неправителствени
организации и други.
На по-високо равнище важна столицата – София, която е в непосредствена близост.
Освен самостоятелното ѝ значение и отделните обекти и ценности с които самата тя
разполага, през нея преминават и културни коридори важни в общото историческо
развитие на Югоизточна Европа - Западния трансбалкански път и Диагоналният път.
„Западният трансбалкански път прекосява Югоизточна Европа в посока северюг. Коридорът обединява от векове териториите от двете страни на Балкана – Стара
планина, преминавайки през Румъния, България и Гърция. Така, Западният трансбалкански
път свързва Западна и Централна Европа с Егейско море и Средиземноморието,
пресичайки последователно Дунавския път, Диагоналния път, Пътят София-Охрид и Виа
Егнация. Западният трансбалкански път е своеобразна ос на разпространение на
древногръцката култура на север като основа на съвременната европейска цивилизация.
Той е специфична ос назад във времето, свързващ ареали с изявени културни ценности от
различни исторически периоди. Пътят поема от 20-ти век и Новото време, ясно очертани
в Трансилвания, Средно- и Долнодунавската равнина и повлияни от културните течения
от Западна Европа по Дунавския път. Постепенно навлиза в Средновековието – силно
изявено между река Дунав и Егейско море, попадащо под влиянието на крътопътищата с
Диагоналния път и походите на Кръстоносците и с Виа Егнация. В континентална Гърция,
Западният трансбалкански път открива блестящата Античност на Югоизточна Европа,
за да достигне до Егейските острови – огнището на праисторическите цивилизации в
региона – Цикладската, Минойската и Микенската. Изключителното разнообразие от
културни и исторически ценности, които срещаме по протежението на културния
коридор завладява съзнанието. Оста превежда през ценностите от Новото време в
Тимишоара, през Средновековните крепости Баба Вида и Белоградчик, шедьоврите на
средновековното изкуство – Боянската църква, Рилския манастир, Солунските църкви. И
неусетно сякаш, пътят разкрива Античността – Дион, Делфи, Акпополът в Атина и
разбулва тайните на Праисторията – Микена, Акротири на Тера и мистичния дворец в
Кносос. Западният трансбалкански път се явява също и културен път, разкриващ
очарованието на традиционната архитектура. Той свързва три изявени огнища,
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обусловени от местните особености на региона – укрепените селища на Трансилвания
/Румъния/, народната къща около поречието на река Струма и белеещите се перли на
Егейската островна архитектура.” / https://seecorridors.eu/ /
„Диагоналният път преминава през Югоизточна Европа, свързвайки Европа с
Азия. Този културен коридор е една от най-древните артерии по направлението с
трансконтинентално и дори световно значение. Навлизайки от Централна Европа в
Словения, поема последователно през Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна
гора, България и Турция, за да продължи към Далечния изток. Наричан с най-различни
имена – Виа Диагоналис, Виа Милитарис, Цариградски друм /път, гр./, Виа де Рагуси или
Виа Рагусина в региона на Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора –
Диагоналният път още от времето на Римската империя и до днес е най-важната
комуникационна ос между Запада и Изтока. Коридорът е най-силното направление в
Югоизточна Европа и играе ролята на своеобразен “водосборен”, събирателен вектор на
всички останали културни оси в региона. […] Днес, на културния коридор откриваме
големи исторически центрове, с изключително богата история. Той е културна ос на
древни тракийски царства, седалища на римски провинции, на империи /Римска,
Византийска, Османска/, на княжества и на държави /Сръбска, Българска, Латинска,
Лидийска, Хетска/. Столиците на всичките пет държави, през които днес преминава
Диагоналният път лежат върху него – Любляна, Загреб, Сараево, Белград, София и Анкара
– важни центрове още от древността, горди свидетели на историческите процеси и
обмен по културния коридор.“ / https://seecorridors.eu/ /
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X. 1. 6. ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
В пространствената структура на община Божурище по отношение развитието на
отдиха и туризма от устройствена гледна точка са създадени следните нови устройствени
зони и маршрути, които да отредят подходящи терени за развитие на отдих, рекреация,
спорт и туризма и които да бъдат обвързани с тематични маршрути.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

3
1
2
2
3
2
1
1
2
1

Вид нова
зона

Ов
Ов
Ов
Ов
Ов
Ов
Са
Са
Са
Од

ЕКАТТЕ

31187
57100
57100
63121
63121
77246
77246
77400
77400
58606

Землище

Златуша
Пожарево
Пожарево
Росоман
Росоман
Хераково
Хераково
Храбърско
Храбърско
Пролеша

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

2.996
28.371
11.052
2.837
2.094
35.337
5.079
2.998
5.894
1.061

19.914
0.619
0.934
0.603
2.364
2.097
0.998
1.002
-

Фигура 89. Тематични маршрути за велосипедно движение и конна езда.
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В съчетанието с велосипедните маршрути и културно-познавателните се предлагат
още два маршрута – за конна езда и за пешеходно движение в крайселищната паркова среда.

Маршрут за конна езда
Изходни точки за маршрута – конните бази в Божурище и Хераково.
При започване от Божурище маршрутът е със северозападно направление и след 700
метра преминава от асфалтовото шосе по черен път. Изминават се 400 м и се пресича
Върбов дол. От там трасето се движи успоредно на Пожаревска река.
След 2.5 км маршрутът преминава в близост до параклис „Св. Илия“. Там трасето се
разделя на два клона – северен и южен:
- северният продължава на запад и минава по периферията на язовир Пожарево. От
тук трасето се измества в северозападно направление и преодолява денивелацията на
стръмния ляв бряг на притока на р. Пожаревска. Продължава успоредно на въпросния
приток като генералната посока е запад. След преминаването на този участък достига до
черен път, отстоящ на около 200 м от изворите на притока. Продължава около 650 м на
югозапад по черния път и при наближаването на шосейното трасе направлението се
отклонява в посока северозапад. Навлиза се в гората в подножието на връх Добър мъж.
Горският участък е дълъг около 600 м. В края му двата клона се събират.
- южният клон се отклонява на юг след достигането на язовир Пожарево по черен път
като след около 600 м пресича шосето между селата Гурмазово и Пожарево. От там се
насочва на югозапад отново по черен път и след 300 м трасето преминава в западно
направление. Маршрутът заобикаля връх Голяма могила по южния му склон /от
незалесената част може да се наблюдава Гурмазово и гр. Божурище/.
От връх Голяма могила се продължава на югозапад и се заобикаля част от село
Пожарево, разположена в ниска местност. Маршрутът променя направлението си в западна
посока, успоредно на дере, слизащо в селото. След 500 м се пресича дерето, изминават се
400 м в северозападна посока. Маршрутът поема на запад през поредица от дерета. Трасето
преминава в северозападно направление и след 800 м достига шосето между Пожарево и
Росоман в южното подножие на връх Добър мъж. Тук се намира и хан „Добър мъж“, който
предлага място за отмора. Продължава се в северозападна посока и след около 1 км се
събира със северния клон.
След събирането им продължават на северозапад по северния склон на върха Шута
могила и редица по-малки възвишения. Сред тях е и връх Кацарица, който е един от най-
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високите в общината. Продължава се около 1,2 км до местност Мрътвако. От там се прави
завой на север-североизток през местност Гунище в посока Хераково. Изминава се около 1
км и маршрутът поема на север през дере на приток на река Беличка. След 2 км трасето я
пресича и продължава на изток успоредно на реката. Преминава през махала Белица на с.
Хераково, 1 км след селото се завива в северозападна посока, където достига конната база
на село Хераково.
Пешеходен маршрут „Божурище - Гурмазово“
Трасето на маршрута започва от парк „Орлите“ в град Божурище. Продължава в
югозападно направление през бивши военни терени. Преминава в западната периферия на
летище „Божурище“ и навлиза на територията на новопредвидената зона за озеленяване
/1Г/Оз/ по периферията на радио поделението.
След това преминава по периферията на стръмната долина на Гурмазовска река.
Трасето продължава на югозапад към местност „Стърната“ в подножието на височината,
където се намира параклис „Св. Дух“. Маршрутът навлиза в гора и продължава към старото
гробище на село Гурмазово. От там се насочва на запад по черен път и след 200 метра излиза
от него. Маршрутът запазва западното си направление като пресича няколко дерета и
отново достига до стръмното дере на Гурмазовска река. След 800 метра пресича ръкав на
реката и се насочва леко в северозападна посока успоредно на основното корито на реката.
През местност Пладнище може да бъде достигнато височина на квартал Вердикал на
Банкя, откъдето се открива панорама.
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X. 1. 7. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
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. Също така са обособени и територии за развитие на гробищни паркове.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1Г
1Б
1Б
1
1
1
1

Вид нова
зона

Оз
Ооз
Тгп
Тгп
Тгп
Тгп
Тгп

ЕКАТТЕ

18174
05027
05027
46259
57100
58606
63121

Землище

Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Мала Раковица
Пожарево
Пролеша
Росоман

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

142.930
98.457
8.115
0.415
0.569
1.561
0.265

98.457
3.986
0.240
0.466
0.804
0.116
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X. 2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
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.

X. 2. 1. Пространствено разпределение на новите устройствени зони
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.
Новите устройствени зони създават и необходимите функционални връзки и
пространства с цел по-ефективно използване на територията на общината и по-добрата
функционална обвързаност.

Фигура 90. Пространствено разпределение на новите устройствени зони в територията на
община Божурище.
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Таблица 57. Нови устройствени зони в територията на община Божурище.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1Б
2Б
1Б
1Б
2Б
3Б
1Б
2Б
3Б
4Б
1Г
2Г
1Г
1Г
3Г
4Г
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
2
3
1
1
1
4
5
6
2
1
1
1
2

Вид нова
зона

Жм
Жс
Тгп
Ооз
Пп
Пп
Смф
Смф
Смф
Смф
Жм
Жм
Оз
Пп
Смф
Смф
Жм
Ов
Пп
Тгп
Жм
Жм
Ов
Ов
Тгп
Жм
Жм
Жм
Пп
Пп
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Од
Оо
Тгп
Ов
Ов
Пп
Тгп
Жм
Жм
Жм
Жм
Ов
Пп
Са
Смф
Смф

ЕКАТТЕ

05027 Божурище
05027 Божурище
05027 Божурище
05027 Божурище
05027 Божурище
05027 Божурище
05027 Божурище
05027 Божурище
05027 Божурище
05027 Божурище
18174
18174
18174
18174
18174
18174
31187
31187
31187
46259
57100
57100
57100
57100
57100
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
63121
63121
63121
63121
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246

Землище

Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Златуша
Златуша
Златуша
Мала Раковица
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Росоман
Росоман
Росоман
Росоман
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

29.488
3.785
8.115
98.457
2.003
44.690
39.051
4.591
3.618
67.589
150.286
54.998
142.930
15.526
20.103
9.061
34.984
2.996
4.475
0.415
92.827
5.356
28.371
11.052
0.569
152.475
46.418
19.411
23.684
2.283
25.373
6.945
10.512
41.053
31.712
17.196
40.638
26.871
1.061
3.084
1.561
2.837
2.094
1.371
0.265
206.093
36.321
50.909
16.237
35.337
13.013
5.079
82.612
11.144

14.692
3.785
3.986
98.457
15.623
5.533
3.618
70.291
16.538
13.906
5.782
3.015
30.767
2.882
0.240
67.084
1.236
19.914
0.619
0.466
99.271
29.472
5.902
11.194
1.232
8.953
0.651
3.155
25.739
14.563
9.782
26.195
18.157
2.831
0.804
0.934
0.603
0.116
147.601
24.946
44.264
15.905
2.364
9.768
2.097
48.458
10.040
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3
4
5
1
6
7
1
1
2

Смф
Смф
Смф
Жм
Жм
Жм
Пп
Са
Са

77246
77246
77246
77400
77400
77400
77400
77400
77400

Хераково
Хераково
Хераково
Храбърско
Храбърско
Храбърско
Храбърско
Храбърско
Храбърско

26.783
19.646
17.468
82.938
5.697
3.944
20.599
2.998
5.894

19.685
13.787
7.563
80.198
4.842
1.419
12.738
0.998
1.002
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В землището на Гурмазово, вкл. град Божурище са обособени следните
устройствени зони.
Таблица 58. Нови устройствени зони в град Божурище.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1Б
3Б
1Б
4Б
1Б
2Б
1Б
2Б
2Б
3Б

Вид нова
зона

Жм
Пп
Смф
Смф
Тгп
Жс
Ооз
Пп
Смф
Смф

ЕКАТТЕ

05027
05027
05027
05027
05027
05027
05027
05027
05027
05027

Землище

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

29.488
44.690
39.051
67.589
8.115
3.785
98.457
2.003
4.591
3.618

14.692
15.623
5.533
3.986
3.785
98.457
3.618

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

150.286
20.103
54.998
142.930
15.526
9.061

70.291
5.782
16.538
13.906
3.015

Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово

Таблица 59. Нови устройствени зони землището на село Гурмазово.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1Г
3Г
2Г
1Г
1Г
4Г

Вид нова
зона

Жм
Смф
Жм
Оз
Пп
Смф

ЕКАТТЕ

18174
18174
18174
18174
18174
18174

Землище

Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
Гурмазово
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Фигура 91. Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село
Гурмазово, вкл. град Божурище.
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В землището на село Пожарево са обособени следните устройствени зони.
Таблица 60. Нови устройствени зони землището на село Пожарево.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1
2
1
2
1

Вид нова
зона

Жм
Жм
Ов
Ов
Тгп

ЕКАТТЕ

57100
57100
57100
57100
57100

Землище

Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево
Пожарево

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

92.827
5.356
28.371
11.052
0.569

67.084
1.236
19.914
0.619
0.466

Фигура 92. Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село
Пожарево.
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В землището на село Пролеша са обособени следните устройствени зони.

Таблица 61. Нови устройствени зони землището на село Пролеша..
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1

Вид нова
зона

Жм
Жм
Жм
Пп
Пп
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф
Тгп
Оо
Од

ЕКАТТЕ

Землище

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606
58606

Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша
Пролеша

152.475
46.418
19.411
23.684
2.283
25.373
6.945
10.512
41.053
31.712
17.196
40.638
26.871
1.561
3.084
1.061

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

99.271
29.472
5.902
11.194
1.232
8.953
0.651
3.155
25.739
14.563
9.782
26.195
18.157
0.804
2.831
-

Фигура 93. Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село
Пролеша.
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В землището на село Хераково са обособени следните устройствени зони.
Таблица 62. Нови устройствени зони землището на село Хераково.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1
4
5
6
2
1
1
1
2
3
4
5

Вид нова
зона

Жм
Жм
Жм
Жм
Ов
Пп
Са
Смф
Смф
Смф
Смф
Смф

ЕКАТТЕ

Землище

77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246
77246

Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково
Хераково

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

206.093
36.321
50.909
16.237
35.337
13.013
5.079
82.612
11.144
26.783
19.646
17.468

147.601
24.946
44.264
15.905
2.364
9.768
2.097
48.458
10.040
19.685
13.787
7.563

Фигура 94. Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село
Хераково.
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В землището на село Храбърско са обособени следните устройствени зони.
Таблица 63. Нови устройствени зони землището на село Храбърско.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1
6
7
1
1
2

Вид нова
зона

Жм
Жм
Жм
Пп
Са
Са

ЕКАТТЕ

77400
77400
77400
77400
77400
77400

Землище

Храбърско
Храбърско
Храбърско
Храбърско
Храбърско
Храбърско

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

82.938
5.697
3.944
20.599
2.998
5.894

80.198
4.842
1.419
12.738
0.998
1.002

Фигура 95. Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село
Храбърско.
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В землището на село Златуша са обособени следните устройствени зони.

Таблица 64. Нови устройствени зони землището на село Златуша.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1
3
1

Вид нова
зона

Жм
Ов
Пп

ЕКАТТЕ

Землище

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

31187
31187
31187

Златуша
Златуша
Златуша

34.984
2.996
4.475

30.767
2.882

Фигура 96. Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село
Златуша.
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В землището на село Росоман са обособени следните устройствени зони.
Таблица 65. Нови устройствени зони землището на село Росоман.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

2
3
1
1

Вид нова
зона

Ов
Ов
Пп
Тгп

ЕКАТТЕ

Землище

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

63121
63121
63121
63121

Росоман
Росоман
Росоман
Росоман

2.837
2.094
1.371
0.265

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

0.934
0.603
0.116

Фигура 97. Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село
Росоман.
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В землището на село Мала Раковица са обособени следните устройствени зони.
Таблица 66. Нови устройствени зони землището на село Мала Раковица.
Номер на
нова зона в
границите
на
землището

1

Вид нова
зона

Тгп

ЕКАТТЕ

46259

Землище

Мала Раковица

Площ на
новообособената
зона/ /ха/

Съществуваща
площ от
новообособената
зона /ха/

0.415

0.240

Фигура 98. Пространствено разпределение на устройствените зони в землището на село
Мала Раковица.
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X. 2. 2. Транспортна инфраструктура
X. 2. 2. 1. Републиканска пътна мрежа
По отношение развитието на републиканската пътна мрежа предстои изграждане на
трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път /СОП/“ участък от км. 32+447.20
до км. 48+611.93, които ще облекчи значително трафика по старото трасе и ще изведе
транзитно преминаващия автомобилен поток.

Фигура 99. Проектно трасе на републикански път I-8, участък от км. 32+447.20 до км.
48+611.93, Източник: АПИ, 2018 г.
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Фигура 100. Проект на трасе от индустриална зона Божурище до Околовръстен път.
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X. 2. 2. 2. Местна /общинска и частна/ пътна мрежа
По отношение развитието на общинската пътна мрежа в проекта на ОУПО са
заложени трасета за изграждане на пътища, която има за цел да подобри транспортната
достъпност до тях, както и функционално по-добро обвързване с цел постигане на
пространствено и социално-икономическо развитие на териториите.

Фигура 101. Проектни трасета на общинска пътна мрежа.
Новите проектни трасета следва да обвързват населните места:
▪

град Божурище – село Пролеша;

▪

село Пролеша – село Пожарево;

▪

село Гурмазово – град Банкя;

▪

село Хераково – село Пожарево.
По отношение на рехабилитацията на общинската пътна мрежа са предвидени

следвните три ообщински пътя, което ще подобри транспортната достъпност в общианта.
За същите има разработени и технически задания за проектиране по ОП „Развитие
на селксите райони“.
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1. Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO1400 /II-81/ Костинброд –
/граница общ. Костинброд – Божурище/ - Пролеша
Реконструкция и рехабилитация на отсечка с дължина 2.8 км. от път SFO1400 /II-81/
Костинброд – / граница общ. Костинброд – Божурище/ - Пролеша – Хераково/SFO3024/.
Състояние на съществуващия път
Дължината на трасето, което ще се рехабилитира и реконструира е 2.8 км. Настилката
по цялата дължина на пътя е асфалтова в лошо състояние без наличие на сериозни
пунатини.
Растителността е съставена основно от храсти и треви, наблюдават се и саморасли
широколистни дървета. Липсва съществуващо отводняване по дължината на разглеждания
участък.
Участъкът е във влошено експлоатационно състояние, с напречни и надлъжни
пукнатини. Пропадания в определени участъци. Горният пласт е силно износен. Липсва
пътна сигнализация и маркировка. Банкетите са силно затревени или липсващи. Поради
нарушените надлъжни и напречни наклони липсва добро отводняване.
Целта на проекта е реконструкция и рехабилитация на съществуваща пътна
настилка, възстановяване /изграждане/ на банкети и отводнителни съоръжения при
необходимост, с цел осигуряване комфорт на пътуващите, условия за безопасност на
движението им.
Основната цел е чрез изработването и реализацията на инвестиционния проект за
реконструкция и рехабилитация

на отсечка с дължина 2.8 км от път SFO1400/II-81/

Костинброд – / граница общ.Костинброд – Божурище/ - Пролеша – Хераково/SFO3024/ да
се осигурят решения в следните насоки:
▪

модернизиране на пътната артерия, чрез подобряване на транспортноексплоатационните

ѝ

характеристики

и

повишаване

безопасността

на

движението;
▪

осъществяване на съответствието на проектните решения със съществените
изисквания към строежите, регламентирани в Нормативните актове и
Технически спецификации;

▪

добро отводняване на пътя;

▪

удължаване експлоатационния живот на пътя;

▪

комфорт на пътуващите;
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▪

осигуряване на естетичната и хармонична среда, обвързана с комуникацията с
различните зони, през които преминава пътя;

▪

определяне на въздействието върху околната среда.

2. Реконструкция и рехабилитация на общински път /I – 8/ - Храбърско /SFO2021/ Отбивка от Е80 за Храбърско
Реконструкция и рехабилитация на отсечка с дължина 4,5 км. от път /I – 8/ Храбърско /SFO2021/ - Отбивка от Е80 за Храбърско
Състояние на съществуващия път
Дължината на трасето, което ще се рехабилитира и реконструира е 4,5 км.
Настилката по цялата дължина на пътя е асфалтова в лошо състояние без наличие на
сериозни пунатини.
Растителността е съставена основно от храсти и треви, наблюдават се и саморасли
широколистни дървета. Липсва съществуващо отводняване по дължината на разглеждания
участък.
Участъкът е във влошено експлоатационно състояние, с напречни и надлъжни
пукнатини. Пропадания в определени участъци. Горният пласт е силно износен. Липсва
пътна сигнализация и маркировка. Банкетите са силно затревени или липсващи. Поради
нарушените надлъжни и напречни наклони липсва добро отводняване.
Целта на проекта е реконструкция и рехабилитация на съществуваща пътна
настилка, възстановяване /изграждане/ на банкети и отводнителни съоръжения при
необходимост, с цел осигуряване комфорт на пътуващите, условия за безопасност на
движението им.
Основната цел е чрез изработването и реализацията на инвестиционния проект за
реконструкция и рехабилитация на отсечка с дължина 4,5 км. от път /I – 8/ - Храбърско
/SFO2021/ - Отбивка от Е80 за Храбърско да се осигурят решения в следните насоки:
▪

модернизиране на пътната артерия, чрез подобряване на транспортноексплоатационните

ѝ

характеристики

и

повишаване

безопасността

на

движението;
▪

осъществяване на съответствието на проектните решения със съществените
изисквания към строежите, регламентирани в Нормативните актове и
Технически спецификации;
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▪

добро отводняване на пътя;

▪

удължаване експлоатационния живот на пътя;

▪

комфорт на пътуващите;

▪

осигуряване на естетичната и хармонична среда, обвързана с комуникацията с
различните зони, през които преминава пътя;

▪

определяне на въздействието върху околната среда.

3. Реконструкция и рехабилитация на общински път /SFO3023/ - махала Старо село
(Храбърско)
Реконструкция и рехабилитация на отсечка с дължина 2,5 км. от път /SFO3023/ махала Старо село (Храбърско)
Състояние на съществуващия път
Дължината на трасето, което ще се рехабилитира и реконструира е 2.5

км.

Настилката по цялата дължина на пътя е асфалтова в лошо състояние без наличие на
сериозни пунатини.
Растителността е съставена основно от храсти и треви, наблюдават се и саморасли
широколистни дървета. Липсва съществуващо отводняване по дължината на разглеждания
участък.
Участъкът е във влошено експлоатационно състояние, с напречни и надлъжни
пукнатини. Пропадания в определени участъци. Горният пласт е силно износен. Липсва
пътна сигнализация и маркировка. Банкетите са силно затревени или липсващи. Поради
нарушените надлъжни и напречни наклони липсва добро отводняване.
Целта на проекта е реконструкция и рехабилитация на съществуваща пътна
настилка, възстановяване /изграждане/ на банкети и отводнителни съоръжения при
необходимост, с цел осигуряване комфорт на пътуващите, условия за безопасност на
движението им.
Основната цел е чрез изработването и реализацията на инвестиционния проект за
реконструкция и рехабилитация на отсечка с дължина 2,5 км. от път /SFO3023/
- махала Старо село (Храбърско) да се осигурят решения в следните насоки:
▪

модернизиране на пътната артерия, чрез подобряване на транспортноексплоатационните

ѝ

характеристики

и

повишаване

безопасността

на

движението;
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▪

осъществяване на съответствието на проектните решения със съществените
изисквания към строежите, регламентирани в Нормативните актове и
Технически спецификации;

▪

добро отводняване на пътя;

▪

удължаване експлоатационния живот на пътя;

▪

комфорт на пътуващите;

▪

осигуряване на естетичната и хармонична среда, обвързана с комуникацията с
различните зони, през които преминава пътя;

▪

определяне на въздействието върху околната среда.
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X. 2. 2. 3. Велосипеден транспорт
В община Божурище функционира безплатен открит велопарк,, който е снабден с 25
велосипеда. Инициативата е част от международния проект „Велосипедът – екология и
здраве” на Европейския делови конгрес /European Business Congress – ЕДК/.
Основната цел е да насърчат хората да живеят по-здравословно, активно и
природосъобразно, както и да популяризират велосипеда като универсално и екологично
транспортно средство.
В бъдеще общината планира да разшири велопаркинга и да изгради мрежа от
велоалеи, които да улеснят безпроблемното придвижване с колела в града.
В ОУПО са предвидени велосипедни трасета, които да обвържат близко
разположените населени места /Гурмазово, Пролеша, Хераково, Пожарево/ с град
Божурище и бизнес зоната.

Фигура 102. Проектни трасета на велосипедния транспорт в община Божурище.
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X. 2. 2. 4. Железопътна инфраструктура
Съгласно генерален план 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 югоизточната част на
общината и трябва да се свърже с Владая с предвидено за модернизация към настоящия
момент съществуващо трасе София – Перник.
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X. 2. 3. Инженерна инфраструктура
X. 2. 3. 1. Водоснабдяване и канализация. Демографски анализ и въдещо водопотребление
X. 2. 3. 1. 1. Демографски анализ
Община Божурище обхваща 10 населени места: гр. Божурище, с. Гурмазово, с.
Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, с. Хераково и с.
Храбърско.
По данни на НСИ към 2017 г. в общината има 1 селище с над 2000 жители – гр.
Божурище, останалите са с население под 2000 жители.
Прогнозата за броя на населението на община Божурище е дългосрочна и обхваща
периода до 2038 г.
Таблица 67. Прогноза за населението за периода 2017-2035 г.
Община

жители
жители жители жители жители
2017 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
Божурище
8348
8947
9193
9443
9692
Източник: Регионален генерален план за oбособената територия на “ВиК” EООД – София област /РГП/
Забележка: Въпреки очакваното общо намаление на населението в Софийска област, прогнозата сочи, че
за община Божурище, броят на населението ще се увеличи

X. 2. 3. 1. 2. Прогноза за водопотреблениетоз
Прогнозата за водопотреблението в периода 2017 - 2035 г. съдържа три компонента
– прогноза за водопотреблението на населението, прогноза за водопотреблението на
бизнеса, и прогноза на загубите на вода.
През 2012 г. за гр. Божурище е разработено Прединвестиционно проучване
“Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и канализационна мрежа на гр.
Божурище”, във връзка с кандидатстване по ОПОС. Определената водоснабдителна норма
(включваща потреблението за бита, бизнеса и обществените консуматори) за оразмеряване
на бъдещата инфраструктура е заложена в изготвените прогнози в приетия Регионален
генерален план за oбособената територия на „ВиК“ ЕООД – София област. Изготвените
прогнози в РГП са насочени към постигане на целево водопотребление за населението,
ненадвишаващо 120 l/жит/d, и общо водопотребление (вкл. население, бизнес и обществени
консуматори), ненадвишаващо 160 l/жит/d, за цялата обособена територия „ВиК“ЕООД София област към времеви хоризонт 2038 г.
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Прогнозата за водопотреблението на населението в община Божурище е изготвена
въз основа на следните изходни данни:
▪

брой на населението в населените места в за периода 2012-2017 г. по данни на НСИ
и прогнозен брой на населението за периода 2017-2035 г.;

▪

битово потребление на вода в населените места за периода 2013-2017 г. /инкасирана
вода/, получено от ВиК оператора;

▪

потребление на вода от бизнеса /институции, търговия, промишленост и земеделие/
в населените места за периода 2013-2017 г. /инкасирана вода/, получено от ВиК
оператора.
Въз основа на посочените данни за периода 2013 - 2017 г. е изчислена

водопотребителна норма /среднодневно потребление на население/ за община Божурище
от 114 l/жит./d. Потреблението на вода от бита се очаква да не надхвърли 120 l/жит./d през
2035 г.
Средното водопотребление от бизнеса, на общинско ниво, е около 24% от битовото
потребление през 2017 г. Предвижданията са този процент да спадне към 2035 г. при
допускането, че водоемкостта на БДС ще намалява в резултат на взети мерки, съгласно
плановете за управление на речните басейни. Приема се, че предприятията със собствено
водоснабдяване ще продължат самостоятелно да задоволяват нуждите си от вода и тези
количества не са включени в прогнозата.
По този начин общото водопотребление за бита и бизнеса през 2035 г. ще достигне
стойности около 125 l/жит./d .

Таблица 68. Прогноза за водопотреблението за питейно – битови нужди на население в
община Божурище за периода до 2035 г.
Година

Среднодневно потребление на населението

1
2017
2020
2025
2030
2035

l/жит.d
2
114.00
115.00
116.67
118.33
120.00

Средно
потребление
m3/год.
3
347360.28
375550.33
391468.58
407858.91
424509.60

359

Таблица 69. Прогноза за водопотреблението за бизнеса в община Божурище за периода до
2035 г.
Година

Среднодневно потребление от бизнеса

Средно
потребление

2017
2020
2025
2030
2035

l/жит.d
27.00
23.33
17.22
11.11
5.00

m3/год.
69551.73
64161.62
48697.91
32247.38
14896.62

Загуба на вода
Нивото на загубите на вода във водоснабдителната система на територията на
община Божурище е изчислено, както следва:
▪

За всички населени места са използвани предоставени от ВиК дружеството
данни за доставена и действително консумирана вода за периода 2013 – 2017
г., на база на които е определено средно ниво на загубите на вода;

▪

Приема се задържане на общите загуби на вода на текущо ниво за всички
населени места, което към момента на анализа е в рамките на 5%-18%, и
средна стойност за територията – 12,3%.

Таблица 70. Прогноза за общото водопотребление в община Божурище за периода 2017 г.
- 2035 г.
Община Божурище

2017 г.

2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.

Общо население

бр.

8348

8947

9193

9443

9692

Население в обособената територия на “ВиК“ ЕООД София, район Божурище, ползващо услугата доставяне
на вода
в т.ч. население в населени места с над 2000 жит. в
обособената територия на “ВиК“ ЕООД - София,
ползващо услугата доставяне на вода

бр.

8348

8947

9193

9443

9692

бр.

5551

5933

6096

6262

6428

Водопотребление на населението - общо

хил.m3/г

347.00

376.00

391.00

408.00

425.00

в т.ч. в населени места с над 2000 жит.

хил.m3/г

231.00

249.00

260.00

270.00

282.00

Водопотребление на бизнеса - общо

хил.m3/г

70.00

64.00

49.00

32.00

15.00

в т.ч. в населени места с над 2000 жит.

хил.m3/г

47.00

43.00

33.00

22.00

10.00

Общо потребление

хил.m3/г

417.00

440.00

440.00

440.00

440.00

в т.ч. в населени места с над 2000 жит.

хил.m3/г

278.00

292.00

293.00

292.00

292.00

Средно потребление на населението и индустрията за
обособената територия

m3/г

50

49

48

47

45

Средно потребление на населението и индустрията за
обособената територия

l/жит.d

141.00

138.33

133.89

129.45

125.00

Загуби на вода общо за обособената територия

хил.m3/г

73.59

77.65

77.65

77.65

77.65

Загуби на вода общо за обособената територия

%

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00
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Община Божурище

2017 г.

2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.

бр.

8348

8947

9193

9443

9692

Общо за обособената територия

хил.m3/г

490.59

517.65

517.65

517.65

517.65

в т.ч. в населените места с над 2000 жители

хил.m3/г

351.59

369.65

370.65

369.65

369.65

Общо население
Общо търсене на вода /общо водопотребление и загуби/

Намалението на средното водопотребление ще стане факт при реализиране на
значителни инвестиционни мерки за рехабилитация на водоснабдителните мрежи.
Процесът на намаляване на общите загуби включва откриване на течове и програма
за намаляването им. Основните принципи на програмата са представени по-долу:
▪

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 реконструкция и модернизация на
водоснабдителните мрежи въз основа на горните мерки.

Водоизточници
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“.

Таблица 71. Бъдещо потребление при норма 125 l/жит./d, наличност и резерв на
водоизточниците
Община

1
Божурище

Бъдещо потребление, наличност и резерв на водоизточника
Население
Действително
Наличност – дебит от
към 31.12.2035
консумирана
водоизточници/ Годишен
г.
вода
лимит на водоползване
бр.жит.
2
9692

m3/год.
3
517650.00

m3/год.
4
1059371.00

Резерв на
водоизточниците
m3/год.
5
541721.00
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Наличните водоизточници в община Божурище, които са в експлоатация са
достатъчни за задоволяване нуждите на населението от питейна вода към 2035 г; разполагат
с резерви за развитие на региона и увеличаване на консумацията на вода.

X. 2. 3. 1. 3. Основни цели и задачи за развитие на водоснабдяването в населените места от
община Божурище
Цели за подобрение качеството на водата за питейно – битови нужди
Съществуването на точкови и дифузни източници на замърсяване във водосборните
области, прави важно изпълнението на адекватни мерки за защита на водните ресурси.
България като страна - членка на Европейския съюз трябва да определя и прилага
необходимите мерки за достигане и поддържане на добро състояние на водите, като се
вземат предвид съществуващите изисквания в Европейската Общност, съгласно Рамковата
директива за водите 2000/60 на ЕС.
Там, където състоянието на водите е добро, следва то да бъде поддържано.
Необходимо е целта за добро състояние да се преследва за всеки един речен басейн и то по
такъв начин, че да се координират мерките, касаещи повърхностни и подземни водни
обекти, принадлежащи към една и съща екологична, хидроложка или хидрогеоложка
система. Целта за постигане на добро състояние е пряко обвързана с параметрите за
качество и количество на разглежданите води.
Съгласно чл. 4 от Рамковата директива за водите 2000/60 на ЕС екологични цели за
водите са:
Повърхностни водни тела
▪

достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние за
силно модифицирани водни тела /СМВТ/;

▪

предотвратяване бъдещо влошаване на състоянието на водните тела;

▪

прекратяване

заустванията

на

приоритетни

и

опасни

вещества

в

повърхностните водни тела.
Подземни водни тела
Целите за достигане на добро състояние на подземните водни тела са насочени към
поддържане на доброто им химично и количествено състояние.
По отношение на химичното състояние целта е ненадвишаване на стандартите за качество
за всички параметри, заложени в Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и
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опазване на подземните води. По отношение на количественото състояние целта е
черпенето от подземното водно тяло да не превишава определените експлоатационни
ресурси, съгласно разрешителния режим определен от БД.
За всяко подземно водно тяло е необходимо да се спазват следните изисквания:
▪

опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник
на вода за питейно–битово водоснабдяване;

▪

предотвратяване или ограничаване на въвеждането на замърсители в
подземните водни тела, в резултат от човешка дейност, за да се намали трайно
замърсяването

▪

предотвратяване влошаването на химичното състояние на всички подземни
водни тела;

▪

осигуряване на баланс между черпенето и възстановяването на подземните
води;

▪

постигане и поддържане на добро количествено и добро химично състояние
на подземните водни тела.

За оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на
потребностите от питейна вода на населението, е необходимо водопроводните мрежи да се
превърнат в добре експлоатирана, наблюдавана и контролирана зона.
Основните цели са:
▪

Подобряване жизнените условия на жителите, чрез подобряване качеството на
услугата „доставяне на вода за питейно – битови нужди на населението“;

▪

Намаляване загубите на вода и разходите за експлоатация и поддръжка на
водоснабдителните системи;

▪

Намаляване броя на авариите по водопроводните мрежи, респективно на
разходите за отстраняване на аварии, възстановяване на разрушени пътни
настилки, ел. енергия;

▪

Намаляване броя на прекъсванията във водоподаването на потребителите за
аварийно – ремонтни дейности;

▪

Подобряване качеството на питейната вода, доставяна на потребителите;

▪

Привеждане на водоснабдителните мрежи в съответствие с актуалните норми за
противопожарна безопасност.
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Основни задачи:
▪

Да се извърши ремонт и рехабилитация на външните водопроводни мрежи, като
компрометираните стоманени и етернитови тръби се подменят с полиетиленови.
При реконструкцията на водоснабдителните мрежи с предимство са участъците с
най-голяма честота на авариите, респективно загуби на вода. Подмяната им трябва
да става след хидравлично изчисляване и решение за цялата водоснабдителна
група.
В краткосрочен период да се предвиди: рехабилитация на тръбни системи и
арматури в НР = 500 m3 Божурище; рехабилитация на черпателен резервоар
към ПС „Бобен“ и подмяна на помпени агрегати; реконструкция на външен
тръбопровод (съществуващ водопровод Ст Ф273 mm) от ПС „Бобен“ към ПС
„Хераково“; рехабилитация на БПС -5 „Бобен“ – подмяна на помпи в шахтов
кладенец и реконструкция на тръбопровод от БПС -5 „Бобен“ до ПС „Бобен“;

▪

В средносрочен план да се изготвят и реализират проекти за реконструкция и
актуализация на вътрешните водопроводни мрежи и сградните водопроводни
отклонения в следните населени места: гр. Божурище - реконструкция и
рехабилитация на съществуваща водоснабдителна система и изграждане на
нова в кв. „Девети септември“ - трети, последен етап от проекта за
реконструкция на водопроводната мрежа на града; с. Гурмазово –
реконструкция на вътрешна разпределителна мрежа; Подобрения на SCADA
система - създаване на нови точки за измерване;

▪

В дългосрочен период да се предвиди реконструкция на главен водопровод
(съществуващ водопровод Ст Ф315 mm) от разпределителна водопроводна
шахта до вътрешната мрежа на гр. Божурище; за с. Делян и с. Мала Раковица
алтернативно водоснабдяване – определяне на терени за нови каптажи;
реконструкция и рехабилитация на водопроводните мрежи в с. Пролеша, с.
Хераково, с. Храбърско, с. Пожарево, с. Росоман, с. Златуша.
Определянето на приоритетните за реконструкция водопроводни мрежи, участъци 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.
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X. 2. 3. 1. 4. Развитие на канализационната система
Развитието на канализационната система на град Божурище през годините е
достигнало следните параметри:
-

Общата дължина на канализационната мрежа е L=20 198 m;

-

Процент на изграденост – 90 %;

-

Процент свързано население – 90 %;

-

Канализационната система на града е изградена като смесена, състояща се от
2 главни колектора, второстепенни канализационни клонове и съпътстващи
съоръжения.

Канализационна мрежа
Липсата на цялостен проект и поетапното изграждане на канализационната мрежа
на отделни участъци, в гр. Божурище, е причина за усложнената й експлоатация – чести
задръствания на шахти и участъци с по-малки и по-големи усложнения. Част от
канализационната мрежа на гр. Божурище се нуждае от реконструкция с цел по-голямата й
ефективност в бъдеще. Основните причини за това са амортизацията на тръбите и
недостатъчния капацитет на част от колекторите, лошо изпълнени участъци с обратни
наклони, както и липсата на дъждопреливници.
Предвид големия процент на изграденост на канализацията в града е
препоръчително бъдещото й развитие да продължи да следва съществуващото положение,
като се извършат някои подобрения и промени до колкото е възможно да се използва
максималната проводимост на канализационната мрежа с добри показатели. Целта е
обхващане на всички отпадъчни битови и индустриални води от урбанизираната територия
и отвеждането им по най-късия път към ПСОВ. Основният стремеж при решаване на
дъждовния отток е да се използва максимално хидравличния капацитет на съществуващата
мрежа, като се търсят и възможности за заустване в приемници. По-този начин ще се
оползотвори напълно годната съществуваща канализация и с влагането на по-малко
средства и ресурси ще се постигнат максимално задоволителни резултати.
Индустриалните зони се характеризират със смяна на собствеността и неяснота
относно предназначението на терените и бъдещото развитие. За тях е желателно да се
предвиди разделна канализационна система.
За решаване на проблемите с канализационната мрежа на гр. Божурище е
необходимо да се предприемат следните мерки:
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•

рехабилитация на съществуващата мрежа и подмяна на участъци, които се
намират в лошо физическо състояние поради недобра експлоатация или
компрометиране на материалите; по този начин ще се намали и общото
количество на външните води до допустима степен за работата на ПСОВ
както и ексфилтрацията в почвата;

•

реконструкция на съществуващи канализационни участъци, които имат
недостатъчна хидравлична проводимост с цел облекчаване на претоварени
места, предотвратяване на наводнения и нанасяне на материални щети;

•

реконструкция на съществуващи канализационни участъци с диаметри помалки от минимално допустимия DN300, за да се улесни експлоатацията и да
се изпълнят изискванията на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на канализационни системи;

•

разширяване на мрежата, чрез изграждане на нови клонове, така че да се
отведат отпадъчните води от зони, които подлежат на бъдещи разширения и
да се насочат прогнозираните количества към ПСОВ;

•

прекъсване на съществуващи зауствания на непречистени отпадъчни води
във водопроемниците;

•

изграждане на нови и рехабилитация или реконструкция на съществуващи
съоръжения в системата (дъждопреливници, ревизионни шахти, улични
оттоци и др.);

От първостепенно значение е да се предвиди проектирането и строителството на
дъждопреливник и довеждащ колектор за отпадъчни води към бъдещата пречиствателна
станция за отпадъчни води на гр. Божурище. В средносрочен и дългосрочен план трябва да
се предвидят мерки за реконструкция, рехабилитация и доизграждане на канализацията на
града за да се постигне 100 % присъединеност на населението към канализационната мрежа,
респективно към бъдещата ПСОВ - Божурище.
Максималните прогнозни количества за отпадъчните води са определени на база
прогноза за населението, прогнозирана водоснабдителна норма и изискванията за
определяне на оразмерителните количества, съгласно Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за
проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, Глава втора.
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Таблица 72. Основни параметри за проектиране на канализационна мрежа и съоръжения
на гр. Божурище

Показател
1. Население
Степен на оползотворяване на
канализационната мрежа, %
Население свързано с
канализационната мрежа
2. Средноденонощни отпадъчни
водни количества
2.1. Битови отпадъчни води
Водоснабдителна норма
Отводнителна норма
Средноденонощно количество от
население
2.2. Външни отпадъчни води
Oтпадъчни води от бизнеса**
Средноденонощно количество
инфилтрация
2.3. Общо количество
отпадъчни води
3. Максимално часови
отпадъчни водни количества
Битови отпадъчни количества
Oтпадъчни води от бизнеса**
Инфилтрация

Ед.
мярка
бр.

СЪЩЕСТВУВАЩО
ПОЛОЖЕНИЕ
гр. Божурище
2015 г. 2016 г. 2017 г.
5613
5543
5551

БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
2020 г.*
5933

гр. Божурище
2028 г.* 2035 г.
6196
6428

2038 г.*
6525

%

90

90

90

90

100

100

100

бр.

5052

4989

4996

5340

6196

6428

6525

l/жит.d
l/жит.d

104.37 108.25
93.90 97.40

109.80
98.80

120.00
108.00

120.00
108.00

120.00
108.00

120.00
108.00

m3/d

474.00 486.00

494.00

577.00

669.00

694.00

705.00

m3/d
%
m3/d

98.39 106.42
40
40
382.00 395.00

109.72
40
402.00

118
43
514.00

92
32
362.00

79
32
364.00

68
33
381.00

m3/d

954.39 987.42 1005.72

1209.00

1123.00

1137.00

1154.00

l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s

14.90
54.00
3.42
12.30
4.40
16.00
22.72

17.70
64.00
4.10
14.80
5.80
21.00
27.60

20.10
72.00
3.19
11.50
4.20
15.00
27.49

20.70
75.00
2.74
9.90
4.20
15.00
27.64

21.00
76.00
2.36
8.50
4.40
16.00
27.76

15.20
55.00
3.70
13.30
4.40
16.00
23.30

15.50
56.00
3.81
13.70
4.70
17.00
24.01

Максимално часово отпадъчно
водно кoличество в сухо време
m3/h
82.30 84.30
86.70
99.80
98.50
99.90
100.50
към ПСОВ
Максимално часово отпадъчно
l/s
41.00 42.20
43.30
49.40
50.80
51.10
51.10
водно кoличество по време на
m3/h
147.60 151.90 155.90
177.80
182.90
184.00
184.00
дъжд към ПСОВ
Забележка:
* - Прогнозни параметри съгласно изготвен Регионален генерален план за oбособената
територия на „ВиК” EООД – София област
**-Отпадъчните води от бизнеса обобщават отпадъчните количества от институциите,
търговията, промишлеността и земеделието.

Пречиствателна станция за отпадъчни води
Липсата на ПСОВ на територията на община Божурище предопределя
незадоволителното качество на повърхностните води в района. Основните източници на
замърсяване на водните обекти имат антропогенен характер: отпадъчни води от бита на
населението и от промишлените предприятия, които са разположени предимно на
територията на населените места.
Необходимо е изграждането на ПСОВ.
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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.
В Регионален генерален план за oбособената територия на „ВиК” EООД – София
област са разгледани алтернативи за централизирано/децентрализирано пречистване на
отпадъчните води генерирани от населените места в непосредствена близост до ПСОВ - гр.
Божурище – гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Пролеша, с. Хераково, с. Пожарево, с прогнозно
население съгласно следващата таблица.
Таблица 73. Прогноза за населението в населените места в близост до ПСОВ – гр.
Божурище
№ Населено място

Население (жители)
2014

2020

2038

1

гр. Божурище

5739

5933

6525

2

с. Гурмазово

467

483

531

3

с. Пролеша

692

716

787

4

с. Хераково

674

697

766

5

с. Пожарево

309

320

352

Източник: РГП
Село Гурмазово няма изградена канализационна мрежа. То се намира югозападно от
гр. Божурище на около 3.0 km от него.
Село Пролеша няма изградена канализационна мрежа. То се намира западно от гр.
Божурище на около 4.3 km от него.
Село Хераково няма изградена канализационна мрежа. То се намира западно от гр.
Божурище на около 6.7 km от него и на около 2 km от с. Пролеша.
Село Пожарево няма изградена канализационна мрежа. То се намира западно от гр.
Божурище на около 7.0 km от него.
За присъединяване на с. Пожарево към обща ПСОВ - гр. Божурище е необходимо
изграждане на канализационна помпена станция, около 1 km напорен тръбопровод в
рамките на населеното място и около 7 km гравитачен колектор от с. Пожарево до гр.
Божурище, което е свързано с високи инвестиции. Броят на жителите, генериращи
отпадъчни води от селото е малък – 350 ЕЖ за хоризонт 2038 г. Съгласно Директива
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97/271/ЕЕС централизирано отвеждане и пречистване на отпадъчните води от това
населено място не се изисква, за това подходяща алтернатива за с. Пожарево е избор на
система за локално пречистване (модулна пречиствателна станция, изгребни септични
резервоари или друг тип подходящи съоръжения за пречистване на отпадъчни води от
малки населени места).
Алтернатива I: Централизирано пречистване на отпадъчните води от населените
места гр. Божурище, с.Гурмазово, с.Пролеша и с.Хераково в обща ПСОВ-Божурище.
Алтернатива II: Децентрализирано пречистване на отпадъчните води на
населените места гр.Божурище, с.Гурмазово, с.Пролеша и с.Хераково в четири ПСОВ.
След направен анализ в РГП на двете възможни алтернативи за третиране на
отпадъчните води от гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Пролеша и с. Хераково от техническа
гледна точка като по-подходящо решение се препоръчва централизирано пречистване на
отпадъчните води от горепосочените населени места в една обща ПСОВ - Агломерация
Божурище.
В следващ етап на проектиране е необходимо да се направи подробен техникоикономически анализ на възможните алтернативи, на база на който окончателно да се
избере вариант за третирането на отпадъчните води от населените места: гр. Божурище, с.
Гурмазово, с. Хераково и с. Пролеша.
Съгласно ПИП ПСОВ -Божурище е предвидена да третира само отпадъчните води
от град Божурище и е с капацитет 6 211 ЕЖ. За предложената алтернатива централизирано
пречистване на отпадъчните води от гр. Божурище и селата Гурмазово, Пролеша и
Хераково в обща ПСОВ, капацитетът се увеличава на 9 009 ЕЖ, което е с 45 % повече от
проектния капацитет. Необходимо е Прединвестиционното проучване да се прецизира, като
се вземат предвид прогнозите в РГП.
Таблица 74. Основни параметри за проектиране на ПСОВ – Агломерация Божурище:
принос от гр. Божурище

Показател
1. Население
Степен на оползотворяване на
канализационната мрежа, %
Население свързано с
канализационната мрежа
Население свързано с ПСОВ

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
Ед.
гр. Божурище
гр. Божурище
мярка
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*
бр.
5613 5543 5551
5933
6196
6428
6525
%

90

90

90

90

100

100

100

бр.

5052

4989

4996

5340

6196

6428

6525

%
бр.

0
0

0
0

0
0

90
5340

100
6196

100
6428

100
6525

2. Средноденонощни отпадъчни
водни количества
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Показател

Ед.
мярка

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
гр. Божурище
гр. Божурище
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*

2.1. Битови отпадъчни води
Водоснабдителна норма

l/жит.d 104.37 108.25 109.80

120.00

120.00

120.00 120.00

Отводнителна норма
Средноденонощно количество от
население
2.2. Външни отпадъчни води

l/жит.d

93.90

97.40

98.80

108.00

108.00

108.00 108.00

m3/d

474

486

494

577.00

669.00

694.00 705.00

Oтпадъчни води от бизнеса**
Средноденонощно количество
инфилтрация
2.3. Общо количество отпадъчни
води
3. Максимално часови отпадъчни
водни количества

m3/d
%
m3/d

98.39 106.42 109.72
40
40
40
382
395
402

118
42.53
514

92
32.25
362

79
32
364

68
33
381

m3/d

954.39 987.42 1005.7

1209

1123

1137

1154

l/s
m3/h
l/s
m3/h

14.9
54
3.42
12.3

15.2
55
3.7
13.3

15.5
56
3.81
13.7

17.7
64
4.1
14.8

20.1
72
3.19
11.5

20.7
75
2.74
9.9

21
76
2.36
8.5

l/s

4.4

4.4

4.7

5.8

4.2

4.2

4.4

m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h

16
22.72
82.3
41
147.6

16
23.3
84.3
42.2
151.9

17
24.01
86.7
43.3
155.9

21
27.6
99.8
49.4
177.8

15
27.49
98.5
50.8
182.9

15
27.64
99.9
51.1
184

16
27.76
100.5
51.1
184

бр.

0

0

0

5449

6410

6696

6868

бр.

0

0

0

5340

6196

6428

6525

бр.

0

0

0

4272

4957

5142

5220

бр.

0

0

0

1068

1239

1286

1305

бр.

0

0

0

1177

1453

1554

1648

бр.

0

0

0

1068

1239

1286

1305

%

0.3

0.5

1

2

3

4

5

бр.

0

0

0

109

214

268

343

4.2.1. Замърсяване по БПК5

g/ж.d

60

60

60

60

60

60

60

4.2.1. Замърсяване по ХПК
4.2.1. Замърсяване по Неразтворени
вещества
4.2.1. Замърсяване по Общ азот
4.2.1. Замърсяване по Фосфор
4.3. Средно дневно натоварване

g/ж.d

120

120

120

120

120

120

120

g/ж.d

70

70

70

70

70

70

70

g/ж.d
g/ж.d

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

4.3.1. Натоварване по БПК5

mg/l

0.00

0.00

0.00

270.40

342.00

353.00 357.00

4.3.2. Натоварване по ХПК

mg/l

0.00

0.00

0.00

541.00

685.00

707.00 714.00

Битови отпадъчни количества
Oтпадъчни води от бизнеса**
Инфилтрация
Максимално часово отпадъчно водно
кoличество в сухо време
Максимално часово отпадъчно водно
кoличество по време на дъжд
4. Замърсеност на отпадъчните води
4.1. Еквивалентни жители към
ПСОВ
4.1.1.Еквивалентни жители от
домакинства и обслужване - ЕЖ
4.1.1.1.Еквивалентни жители от
домакинства к=0.8 от общата
4.1.1.2.Еквивалентни жители от
обслужване к=0.2 от общата
4.1.2.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води
4.1.2.1.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води от
обслужване
4.1.2.2.Еквивалентни жители от
индустрия (% от общия брой
еквивалент жители)
4.2. Приети замърсителни товари
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Показател
4.3.3. Натоварване по Неразтворени
вещества
4.3.4. Натоварване по Общ азот
4.3.5. Натоварване по Фосфор
4.4. Концентрации

Ед.
мярка

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
гр. Божурище
гр. Божурище
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*

mg/l

0.00

0.00

0.00

315.00

400.00

412.00 417.00

mg/l
mg/l

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

49.60
9.00

62.80
11.40

64.80
11.80

4.4.1. Концентрация по БПК5

kg/d

0.00

0.00

0.00

327.00

384.00

401.00 412.00

4.4.2. Концентрация по ХПК
4.4.3. Концентрация по Неразтворени
вещества
4.4.4. Концентрация по Общ азот
4.4.5. Концентрация по Фосфор

kg/d

0.00

0.00

0.00

654.00

769.00

804.00 824.00

kg/d

0.00

0.00

0.00

381.00

449.00

468.00 481.00

kg/d
kg/d

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

60.00
10.90

70.50
12.80

73.70
13.40

65.50
11.90

75.60
13.70

Таблица 75. Основни параметри за проектиране на ПСОВ – Агломерация Божурище:
принос от с. Гурмазово

Показател
1. Население
Степен на оползотворяване на
канализационната мрежа, %
Население свързано с
канализационната мрежа
Население свързано с ПСОВ
2. Средноденонощни отпадъчни
водни количества
2.1. Битови отпадъчни води
Водоснабдителна норма
Отводнителна норма
Средноденонощно количество от
население
2.2. Външни отпадъчни води
Oтпадъчни води от бизнеса**
Средноденонощно количество
инфилтрация
2.3. Общо количество отпадъчни
води
3. Максимално часови отпадъчни
водни количества
Битови отпадъчни количества
Oтпадъчни води от бизнеса**
Инфилтрация
Максимално часово отпадъчно водно
кoличество в сухо време

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
Ед.
с. Гурмазово
с. Гурмазово
мярка
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*
бр.
445
439
445
483
504
525
531
%

0

0

0

0

0

0

100

бр.

0

0

0

0

0

0

531

%
бр.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

100
531

120.00
108.00

120.00
108.00

l/жит.d 149.00 155.19 151.31
l/жит.d 134.10 139.70 136.20

120.00 120.00
108.00 108.00

m3/d

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.00

m3/d
%
m3/d

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

5
27
24.00

m3/d

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.47
8.90
0.17
1.00
0.30
1.00
2.94
10.90
5.60

l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
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Показател
Максимално часово отпадъчно водно
кoличество по време на дъжд
4. Замърсеност на отпадъчните води
4.1. Еквивалентни жители към
ПСОВ
4.1.1.Еквивалентни жители от
домакинства и обслужване - ЕЖ
4.1.1.1.Еквивалентни жители от
домакинства к=0.8 от общата
4.1.1.2.Еквивалентни жители от
обслужване к=0.2 от общата
4.1.2.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води
4.1.2.1.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води от
обслужване
4.1.2.2.Еквивалентни жители от
индустрия (% от общия брой
еквивалент жители)
4.2. Приети замърсителни товари

Ед.
мярка

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
с. Гурмазово
с. Гурмазово
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*

m3/h

0.00

0.00

20.00

бр.

0

0

0

0

0

0

547

бр.

0

0

0

0

0

0

531

бр.

0

0

0

0

0

0

425

бр.

0

0

0

0

0

0

106

бр.

0

0

0

0

0

0

122

бр.

0

0

0

0

0

0

106

0

0

0

3

%
бр.

0

0

0

0

0

0

16

4.2.1. Замърсяване по БПК5

g/ж.d

60

60

60

60

60

60

60

4.2.1. Замърсяване по ХПК
4.2.1. Замърсяване по Неразтворени
вещества
4.2.1. Замърсяване по Общ азот
4.2.1. Замърсяване по Фосфор
4.3. Средно дневно натоварване

g/ж.d

120

120

120

120

120

120

120

g/ж.d

70

70

70

70

70

70

70

g/ж.d
g/ж.d

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

4.3.1. Натоварване по БПК5

mg/l

382.00

4.3.2. Натоварване по ХПК
4.3.3. Натоварване по Неразтворени
вещества
4.3.4. Натоварване по Общ азот
4.3.5. Натоварване по Фосфор
4.4. Концентрации

mg/l

763.00

mg/l

445.00

mg/l
mg/l

70.00
12.70

4.4.1. Концентрация по БПК5

kg/d

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.00

4.4.2. Концентрация по ХПК
4.4.3. Концентрация по Неразтворени
вещества
4.4.4. Концентрация по Общ азот
4.4.5. Концентрация по Фосфор

kg/d

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.00

kg/d

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38.00

kg/d
kg/d

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6.00
1.10

Таблица 76. Основни параметри за проектиране на ПСОВ – Агломерация Божурище:
принос от с. Пролеша

Показател
1. Население
Степен на оползотворяване на
канализационната мрежа, %

Ед.
мярка
бр.
%

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
с. Пролеша
с. Пролеша
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*
636
621
606
716
748
776
787
0

0

0

0

100

100

100
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Показател

Ед.
мярка

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
с. Пролеша
с. Пролеша
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*

Население свързано с
канализационната мрежа

бр.

0

0

0

0

748

776

787

Население свързано с ПСОВ

%
бр.

0
0

0
0

0
0

0
0

100
748

100
776

100
787

110.00
99.00

114.00
102.60

119.00 119.00
107.10 107.10

2. Средноденонощни отпадъчни
водни количества
2.1. Битови отпадъчни води
Водоснабдителна норма
Отводнителна норма
Средноденонощно количество от
население
2.2. Външни отпадъчни води
Oтпадъчни води от бизнеса**
Средноденонощно количество
инфилтрация
2.3. Общо количество отпадъчни
води
3. Максимално часови отпадъчни
водни количества
Битови отпадъчни количества
Oтпадъчни води от бизнеса**
Инфилтрация
Максимално часово отпадъчно водно
кoличество в сухо време
Максимално часово отпадъчно водно
кoличество по време на дъжд
4. Замърсеност на отпадъчните води
4.1. Еквивалентни жители към
ПСОВ
4.1.1.Еквивалентни жители от
домакинства и обслужване - ЕЖ
4.1.1.1.Еквивалентни жители от
домакинства к=0.8 от общата
4.1.1.2.Еквивалентни жители от
обслужване к=0.2 от общата
4.1.2.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води
4.1.2.1.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води от
обслужване
4.1.2.2.Еквивалентни жители от
индустрия (% от общия брой
еквивалент жители)
4.2. Приети замърсителни товари

l/жит.d 115.07 121.45 114.79
l/жит.d 103.60 109.30 103.30
m3/d

0.00

0.00

0.00

0.00

77.00

83.00

84.00

m3/d
%
m3/d

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

6
26
29.00

6
26
31.00

5
35
48.00

m3/d

0.00

0.00

0.00

0.00

112.00

120.00 137.00

3.20
12.00
0.21
1.00
0.30
1.00
3.71
14.00
7.10
26.00

3.40
12.00
0.21
1.00
0.30
1.00
3.91
14.00
7.50
27.00

3.40
12.00
0.17
1.00
0.60
2.00
4.17
15.00
7.70
28.00

l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h
бр.

0

0

0

0

763

792

811

бр.

0

0

0

0

748

776

787

бр.

0

0

0

0

598

621

630

бр.

0

0

0

0

150

155

157

бр.

0

0

0

0

165

171

181

бр.

0

0

0

0

150

155

157

0

2

2

3

%
бр.

0

0

0

0

15

16

24

4.2.1. Замърсяване по БПК5

g/ж.d

60

60

60

60

60

60

60

4.2.1. Замърсяване по ХПК
4.2.1. Замърсяване по Неразтворени
вещества
4.2.1. Замърсяване по Общ азот
4.2.1. Замърсяване по Фосфор

g/ж.d

120

120

120

120

120

120

120

g/ж.d

70

70

70

70

70

70

70

g/ж.d
g/ж.d

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2
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Показател

Ед.
мярка

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
с. Пролеша
с. Пролеша
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*

4.3. Средно дневно натоварване
4.3.1. Натоварване по БПК5

mg/l

409.00

396.00 355.00

4.3.2. Натоварване по ХПК
4.3.3. Натоварване по Неразтворени
вещества
4.3.4. Натоварване по Общ азот
4.3.5. Натоварване по Фосфор
4.4. Концентрации

mg/l

818.00

792.00 710.00

mg/l

477.00

462.00 414.00

mg/l
mg/l

74.90
13.60

72.60
13.20

65.10
11.80

4.4.1. Концентрация по БПК5

kg/d

0.00

0.00

0.00

0.00

46.00

48.00

49.00

4.4.2. Концентрация по ХПК
4.4.3. Концентрация по Неразтворени
вещества
4.4.4. Концентрация по Общ азот
4.4.5. Концентрация по Фосфор

kg/d

0.00

0.00

0.00

0.00

92.00

95.00

97.00

kg/d

0.00

0.00

0.00

0.00

53.00

55.00

57.00

kg/d
kg/d

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8.40
1.50

8.70
1.60

8.90
1.60

Таблица 77. Основни параметри за проектиране на ПСОВ – Агломерация Божурище:
принос от с. Хераково

Показател
1. Население
Степен на оползотворяване на
канализационната мрежа, %
Население свързано с
канализационната мрежа
Население свързано с ПСОВ
2. Средноденонощни отпадъчни
водни количества
2.1. Битови отпадъчни води
Водоснабдителна норма
Отводнителна норма
Средноденонощно количество от
население
2.2. Външни отпадъчни води
Oтпадъчни води от бизнеса**
Средноденонощно количество
инфилтрация
2.3. Общо количество отпадъчни
води
3. Максимално часови отпадъчни
водни количества
Битови отпадъчни количества
Oтпадъчни води от бизнеса**
Инфилтрация

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
Ед.
с. Хераково
с. Хераково
мярка
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*
бр.
739
739
728
697
728
756
766
%

0

0

0

0

100

100

100

бр.

0

0

0

0

728

756

766

%
бр.

0
0

0
0

0
0

0
0

100
728

100
756

100
766

l/жит.d
l/жит.d

91.30
82.20

80.27
72.20

95.16
85.60

109.00
98.10

116.00
104.40

120.00 120.00
108.00 108.00

m3/d

0.00

0.00

0.00

0.00

76.00

82.00

83.00

m3/d
%
m3/d

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

2
29
32.00

2
38
51.00

2
38
52.00

m3/d

0.00

0.00

0.00

0.00

110.00

135.00 137.00

3.10
11.00
0.07
0.30
0.30
1.00

3.30
12.00
0.07
0.30
0.60
2.00

l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h

3.40
12.00
0.07
0.30
0.60
2.00
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Показател
Максимално часово отпадъчно водно
кoличество в сухо време
Максимално часово отпадъчно водно
кoличество по време на дъжд
4. Замърсеност на отпадъчните води
4.1. Еквивалентни жители към
ПСОВ
4.1.1.Еквивалентни жители от
домакинства и обслужване - ЕЖ
4.1.1.1.Еквивалентни жители от
домакинства к=0.8 от общата
4.1.1.2.Еквивалентни жители от
обслужване к=0.2 от общата
4.1.2.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води
4.1.2.1.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води от
обслужване
4.1.2.2.Еквивалентни жители от
индустрия (% от общия брой
еквивалент жители)
4.2. Приети замърсителни товари

Ед.
мярка
l/s
m3/h
l/s
m3/h

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
с. Хераково
с. Хераково
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*
3.47
3.97
4.07
12.30
14.30 14.30
6.60
7.30
7.50
24.00
26.00 27.00

бр.

0

0

0

0

733

771

782

бр.

0

0

0

0

728

756

766

бр.

0

0

0

0

582

605

613

бр.

0

0

0

0

146

151

153

бр.

0

0

0

0

151

166

169

бр.

0

0

0

0

146

151

153

0

1

2

2

%
бр.

0

0

0

0

5

15

16

4.2.1. Замърсяване по БПК5

g/ж.d

60

60

60

60

60

60

60

4.2.1. Замърсяване по ХПК
4.2.1. Замърсяване по Неразтворени
вещества
4.2.1. Замърсяване по Общ азот
4.2.1. Замърсяване по Фосфор
4.3. Средно дневно натоварване

g/ж.d

120

120

120

120

120

120

120

g/ж.d

70

70

70

70

70

70

70

g/ж.d
g/ж.d

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

4.3.1. Натоварване по БПК5

mg/l

400.00

343.00 342.00

4.3.2. Натоварване по ХПК
4.3.3. Натоварване по Неразтворени
вещества
4.3.4. Натоварване по Общ азот
4.3.5. Натоварване по Фосфор
4.4. Концентрации

mg/l

800.00

685.00 685.00

mg/l

466.00

400.00 400.00

mg/l
mg/l

73.30
13.30

62.80
11.40

62.80
11.40

4.4.1. Концентрация по БПК5

kg/d

44.00

46.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.2. Концентрация по ХПК
kg/d
0.00
0.00
0.00
0.00
88.00
92.00 94.00
4.4.3. Концентрация по Неразтворени
kg/d
0.00
0.00
0.00
0.00
51.00
54.00 55.00
вещества
4.4.4. Концентрация по Общ азот
kg/d
0.00
0.00
0.00
0.00
8.10
8.50
8.60
4.4.5. Концентрация по Фосфор
kg/d
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
1.50
1.60
Забележка:
* - Прогнозни параметри съгласно изготвен Регионален генерален план за oбособената
територия на „ВиК” EООД – София област;
**-Отпадъчните води от бизнеса обобщават отпадъчните количества от институциите,
търговията, промишлеността и земеделието
1.

2.

Общото количество отпадъчни води постъпващо в ПСОВ е изчислено на база предпоставките:
всички отпадъчни води от бизнеса и цялото количество инфилтрирали в канализацията на
населеното място води са доведени до ПСОВ.
Прогнозата за товарите от индустрията /2015-2038/ по различните показатели на замърсеност е
направена на база предпоставката, че отношението между стойностите на тези показатели ще
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се запази в годините. Най-вероятно е обаче, това съотношение да се промени в бъдеще, поради
неминуеми промени в броя и вида на промишлените предприятия.

Таблица 78. Основни параметри за проектиране на ПСОВ – Агломерация Божурище

Показател
1. Население
Степен на оползотворяване на
канализационната мрежа, %
Население свързано с
канализационната мрежа
Население свързано с ПСОВ
2. Средноденонощни отпадъчни
водни количества
2.1. Битови отпадъчни води
Средноденонощно количество от
население
2.2. Външни отпадъчни води
Oтпадъчни води от бизнеса**
Средноденонощно количество
инфилтрация
2.3.Замърсено отпадъчно водно
количество
2.4. Общо количество отпадъчни
води
3. Максимално часови отпадъчни
водни количества
Битови отпадъчни количества
Oтпадъчни води от бизнеса**
Инфилтрация
Максимално часово отпадъчно водно
кoличество в сухо време
Максимално часово отпадъчно водно
кoличество по време на дъжд
Действителна степен на разреждане:
N
4. Замърсеност на отпадъчните води
4.1. Еквивалентни жители към
ПСОВ
4.1.1.Еквивалентни жители от
домакинства и обслужване - ЕЖ
4.1.1.1.Еквивалентни жители от
домакинства к=0.8 от общата
4.1.1.2.Еквивалентни жители от
обслужване к=0.2 от общата
4.1.2.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води
4.1.2.1.Еквивалентни жители от
недомакински отпадъчни води от
обслужване

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
Ед.
Агломерация Божурище
мярка Агломерация Божурище
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*
бр.
7433
7342
7330
7829
8176
8485
8609
%

68

68

68

68

94

94

100

бр.

5052

4989

4996

5340

7672

7960

8609

%
бр.

0
0

0
0

0
0

68
5340

94
7672

94
7960

100
8609

m3/d

474.00 486.00 494.00

577.00

822.00

859.00 929.00

m3/d
%
m3/d

98.39 106.42 109.72
40.00 40.00 40.00
382.00 395.00 402.00

118
42.50
514.00

100
31.40
423.00

87
80
32.00 33.40
446.00 505.00

m3/d

572.39 592.42 603.72

695.00

922.00

946.00 1009.00

m3/d

954.39 987.42 1005.72 1209.00 1345.00 1392.00 1514.00

l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h
l/s
m3/h

14.90 15.20 15.50
54.00 55.00 56.00
3.42
3.70
3.81
12.30 13.30 13.70
4.40
4.40
4.70
16.00 16.00 17.00
22.72 23.30 24.01
82.30 84.30 86.70
41.00 42.20 43.30
148.00 152.00 156.00

17.70
64.00
4.10
14.80
5.80
21.00
27.60
99.80
49.40
178.00

26.40
95.00
3.47
12.50
4.80
18.00
34.67
125.50
64.50
232.00

27.40 30.27
99.00 109.00
3.02
2.77
10.90 10.00
5.10
5.90
19.00 21.00
35.52 38.94
128.90 140.00
65.90 71.90
237.00 259.00

6.20

6.10

6.10

6.10

бр.

0

0

0

5449

7906

8266

9009

бр.

0

0

0

5340

7672

7960

8609

бр.

0

0

0

4272

6138

6368

6887

бр.

0

0

0

1068

1534

1592

1722

бр.

0

0

0

1177

1768

1898

2122

бр.

0

0

0

1068

1534

1592

1722
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Показател
4.1.2.2.Еквивалентни жители от
индустрия (% от общия брой
еквивалент жители)
4.2. Приети замърсителни товари

СЪЩЕСТВУВАЩО
БЪДЕЩИ ПАРАМЕТРИ
ПОЛОЖЕНИЕ
Ед.
Агломерация Божурище
мярка Агломерация Божурище
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.* 2028 г.* 2035 г. 2038 г.*
%
2
3
4
4
бр.

0

0

0

109

234

306

400

4.2.1. Замърсяване по БПК5

g/ж.d

60

60

60

60

60

60

60

4.2.1. Замърсяване по ХПК
4.2.1. Замърсяване по Неразтворени
вещества
4.2.1. Замърсяване по Общ азот
4.2.1. Замърсяване по Фосфор
4.3. Средно дневно натоварване

g/ж.d

120

120

120

120

120

120

120

g/ж.d

70

70

70

70

70

70

70

g/ж.d
g/ж.d

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

11
2

4.3.1. Натоварване по БПК5

mg/l

270.00

353.00

356.00 357.00

4.3.2. Натоварване по ХПК
4.3.3. Натоварване по Неразтворени
вещества
4.3.4. Натоварване по Общ азот
4.3.5. Натоварване по Фосфор
4.4. Концентрации

mg/l

541.00

705.00

713.00 714.00

mg/l

315.00

411.00

416.00 417.00

mg/l
mg/l

49.60
9.00

64.70
11.80

65.30
11.90

4.4.1. Концентрация по БПК5

kg/d

326.00

475.00

496.00 540.00

4.4.2. Концентрация по ХПК
kg/d
654.00 948.00
4.4.3. Концентрация по Неразтворени
kg/d
381.00 553.00
вещества
4.4.4. Концентрация по Общ азот
kg/d
60.00
87.00
4.4.5. Концентрация по Фосфор
kg/d
10.90
15.90
Забележка:
* - Прогнозни параметри съгласно изготвен Регионален генерален план
територия на „ВиК” EООД – София област;

65.50
11.90

992.00 1081.00
579.00 631.00
90.90 99.20
16.60 18.00
за oбособената

**-Отпадъчните води от бизнеса обобщават отпадъчните количества от институциите,
търговията, промишлеността и земеделието
1.

Общото количество отпадъчни води постъпващо в ПСОВ е изчислено на база предпоставките:
всички отпадъчни води от бизнеса и цялото количество инфилтрирали в канализацията на
населеното място води са доведени до ПСОВ.

2.

Замърсеното отпадъчно водно количество включва битовите отпадъчни води и
отпадъчните води от бизнеса.

3.

ПСОВ – Агломерация Божурище е предвидена да третира отпадъчните води от следните
населени места - гр. Божурище, с.Гурмазово, с.Пролеша и с.Хераково.
Препоръчва се при проектиране на ПСОВ да бъдат разгледани две гранични състояния Хоризонт 2020 г. и Хоризонт 2038 г.
Действителна степен на разреждане на замърсеното отпадъчно водно количество в сухо време
спрямо максималното отпадъчно водно количество по време на дъжд /Максималното
оразмерително отпадъчно водно кoличество за ПСОВ/.

4.
5.

С подготовката и изпълнението на проект за изграждане на ПСОВ - Агломерация
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:
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▪

изградена нова пречиствателна станция за отпадъчни води с пълно третично
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.

X. 2. 3. 1. 5. Основни цели и задачи за развитие на канализацията и пречистването на
отпадъчните води в населените места от община Божурище
С постигането на поставените цели ще се подобри жизнения стандарт, което е
предпоставка за развитието на община Божурище.

Основни дългосрочни цели
▪

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.

Основни задачи
В краткосрочен период да се предвиди проектирането и строителството на
дъждопреливник към канализационната мрежа на гр. Божурище и довеждащ
колектор за отпадъчни води към ПСОВ - Божурище, както и строителство на
бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни води на града. С реализирането на
тези инвестиционни мерки ще бъдат отведени и пречистени отпадъчните води от
действащата канализация на отводняваната територия.
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В средносрочен план е нужно съществуващата канализационна мрежа на гр.
Божурище да се рехабилитира и реконструира, а на местата където липсва да се
доизгради. Необходимо е да се предвиди проектирането и строителството на
канализационна мрежа в кв. „Девети септември“, доизграждане на Гл. колектор I в
посока

с.

Гурмазово,

рехабилитация

и

реконструкция

на

второстепенни

канализационни клонове и изграждане на дъждопреливници.
В дългосрочен план да се предвиди проектирането и строителството на
канализационни мрежи за селата Гурмазово, Пролеша, Пожарево, Хераково и
Храбърско, с население над 500 жители, както и локални пречиствателни съоръжения
за селата Пожарево и Храбърско.
Селата Делян, Златуша, Мала Раковица и Росоман са с население под 500 жители,
поради което в средносрочен и дългосрочен план, не са приоритетни по отношение на
изграждане на канализационни системи и ЛПСОВ.
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X. 2. 3. 2. Енергийна система. Електроразпределение
С развитието на селищните системи ще се налага изграждане на нови трафопостове
за осигуряване на мощности за нарастващото с всеки ден потребление съгласно Закон за
енергетиката и Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители.
Като отчетем разрастването на града и крайградските вилни зони, комплекси и
селища, следва да се работи по 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
проводници с достатъчна проводимост за доставка на качествена ел. енергия на
потребителите.
Електроразпределителната

мрежа

има

възможност

за

присъединяване

на

производители на ел. енергия от възобновяеми източници.
При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони да се определят терени за
изграждане на трафопостове и прокарване на електропроводни линии /кабелни или
въздушни/.
Не се препоръчва вграждане на трафопостове в жилищни сгради или да се вземат
мерки за избягване на шума от трансформаторите.
Електроснабдяването на Община Божурище следва и за в бъдеще да се разглежда
свързано с развитието на съседните общини като цяло.
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ПРОГНОЗЕН БАЛАНС НА
ТЕРИТОРИЯТА
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XI. ПРОГНОЗЕН БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Жилищни функции

Опорен план

ОУПО

Увеличени

Намалени
ха

ха

%

ха

%

ха

1056.70

7.37%

1378.27

9.62%

321.57

-

Обществено-обслужващи функции

154.85

1.08%

23.56

0.16%

-

131.29

Производствени дейности
Смесени многофункционални
устройствени зони
Складови дейности
Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони, и други рекреации
Обществено-обслужващи функции и
озеленяване
Озеленяване, паркове и градини

488.98

3.41%

415.59

2.90%

-

73.40

6.14

0.04%

505.22

3.53%

499.08

-

48.33

0.34%

9.91

0.07%

-

38.42

128.35

0.90%

188.71

1.32%

60.35

-

0.00

0.00%

98.46

0.69%

98.46

-

25.53

0.18%

163.87

1.14%

138.34

-

24.72

0.17%

30.96

0.22%

6.24

-

1.06

0.01%

1.06

0.01%

-

-

Обработваеми земи - ниви
Обработваеми земи - трайни
насаждения
Необработваеми земи

7171.54

50.05%

6532.01

45.58%

-

639.53

22.21

0.15%

12.40

0.09%

-

9.81

2405.51

16.79%

2317.60

16.17%

-

87.91

Горски територии

2079.57

14.51%

1973.71

13.77%

-

105.86

6.58

0.05%

11.89

0.08%

5.31

-

97.78

0.68%

96.39

0.67%

-

1.39

582.59

4.07%

543.03

3.79%

-

39.56

3.45

0.02%

1.45

0.01%

-

2.00

0.43

0.003%

0.24

0.002%

-

0.19

25.19

0.18%

25.19

0.18%

-

-

14 329.52

100%

14 329.52

100%

1 123.20

1 123.20

Увеличени

Намалени

ха

ха

-

-

Спорт и атракции
Комунално обслужване и стопанство

Гробищен парк
Водни площи
Транспорт и комуникации
Техническа инфраструктура
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ
ТЕРИТОРИИ
Територии за възстановяване и
рекултивация
ТЕРЕНИ СЪС СПЕЦИАЛНО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терени със специално
предназначение
ОБЩО

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
ЗА ПРИРОДОЗАЩИТА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
ЗЗ "Мещица" BG0002101

Опорен план

ОУПО

ха

%

ха

63.49

0.44%

63.49

%

0.44%
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ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО
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XII. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО БОЖУРИЩЕ
ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Общият устройствен план на община Божурище обхваща цялата територия на
общината в административно–териториалните ѝ граници, всички населени места в
общината и техните землища, и е основа за цялостното ѝ териториално устройство.
Чл.2. Главна цел на ОУПО Божурище е създаването на планова основа за пространствено
и функционално развитие на общата структура на територията, предмет на плана, и
постигане на хармонично единство на урбанизираните структури, съществуващите
природна и антропогенна среда и специфичните социално-икономически условия.
Чл.3. /1/ С правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Божурище се определят
правилата и нормативите за устройството на отделните видове територии и устройствени
зони на територията на общината, с оглед на нейното ефективно устойчиво развитие и
създаването на благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.
/2/ Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Божурище, текстовата част от плана и
графичните материали към него, включително схемите, са неразделна част от плана.
Правилата и нормативите за прилагането на ОУПО Божурище са изработени при спазване
на разпоредбите на приложимата действаща нормативна уредба от по-високо ниво и
отчитане на конкретните дадености и условия на територията.
/3/ За непредвидените в тези правила и нормативи случаи се прилага действащата
нормативна уредба.
Чл.4. /1/ Предвижданията на ОУПО Божурище, с които се определят общата структура и
преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на
техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културноисторическото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени
планове.
/2/ При прилагането на ОУПО Божурище за създаване на подробни устройствени планове
правилата и нормативите, определени в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони, се спазват чрез конкретните
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стойности, определени от плана, а когато не са определени такива, се спазват правилата и
нормативите в установената стойност или диапазон съгласно в наредбата.
/3/ Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство.
/4/ ОУПО може да се изменя при следните условия:
1. когато настъпят съществени промени в обществено-икономическите и
устройствените условия, при които е бил съставен планът;
2. при възникване на нови държавни или общински нужди за обекти - собственост
на държавата, на общините или на експлоатационните дружества;
3. когато възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със
средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и
от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
4. при отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за
специални нужди на отбраната и сигурността на страната;
5. когато се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за
предвижданията на плана;
/5/ Изменения на действащия ОУПО се допускат от Общинския съвет по предложение на
кмета на общината или на частни физически или юридически лица, придружено от задание
по чл. 125 от ЗУТ.
/6/ Когато изменение на подробен устройствен план налага и изменение на действащия общ
устройствен план на общината, първо се изменя общият устройствен план. Общинският
съвет, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план,
може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за
съответния план, предвидени в закона за устройство на територията, като изменението на
подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия
устройствен план.
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ГЛАВА II
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И
ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 5. /1/ С ОУПО Божурище се определят следните територии с основно предназначение
съгласно чл.7 от ЗУТ:
1. урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/;
2. земеделски територии;
3. горски територии;
4. защитени територии;
5. нарушени територии за възстановяване
6. територии заети от водни обекти
7. територии на транспорта
/2/ Границите и обхватът на териториите по ал.1 се определят в съответствие с наличното
предназначение на териториите /фактическото им ползване/ и в съответствие с
предвиждането на общия устройствен план.
/3/ Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат да
бъдат едновременно и с предназначение защитени територии, определени със закон.
Чл. 6. /1/ С ОУПО се определя най-общ режим на устройство, който се изразява с цели,
мерки, ограничения и изисквания за опазване, използване, застрояване и развитие на
териториите. Конкретното предназначение и регулационни граници на поземлените имоти
в границите на новопредвидените територии за урбанизация се определят с подробен
устройствен план, обхващащ цялата територия на зоната.
/2/ Промяната на предназначението на територии и на поземлени имоти с цел застрояване
се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план при условията и по
реда на Закона за устройство на територията и в съответствие на предвижданията на ОУПО
Божурище.
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Чл. 7. С ОУПО Божурище се определят следните видове устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях:
1. Жилищни зони с преобладаващо застрояване с малка височина до 10 м /Жм/;
2. Жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина /до 15 м/ /Жс/;
3. Предимно производствени зони /Пп/ ;
4. Зони за рекреация – вилна зона /Ов/;
5. Зони за рекреация – други рекреации /голф селища, аквапаркове, дисниленд и
други /Од/;
6. Обществено-обслужващи зони /Оо/;
7. Зони за обществено озеленяване /Оз/;
8. Зони за обществено-обслужващи функции и озеленяване /Ооз/
9. Зони за обществено озеленяване с конкретно предназначение за гробищни паркове
/Тгп/;
10. Зони за спорт и атракции /Са/;
11. Зони със смесени обществено – обслужващи функции, смесена
многофункционална зона /Смф/;
12. Устройствена зона за опазване на културно-историческо наследство /Ткин/;
13. Терени за обекти и елементи на техническата инфраструктура /Тти/;
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РАЗДЕЛ II
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО В ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ
ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
II.1. УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ
Чл. 8. /1/ Територията на всички населени места в Община Божурище, с изключение на
град Божурище, се определя като жилищна устройствена зона с преобладаващо
малкоетажно застрояване с височина до 10 м /Жм/.
/2/

В бруто площта на жилищните зони по ал. 1 са включени: жилищни терени

/урегулирани жилищни имоти, терени/урегулирани имоти за обществени и обслужващи
сгради, терени за улици и паркинги и терени/урегулирани имоти за обществени озеленени
площи.
Чл. 9. /1/ Урегулирането и определянето на конкретното предназначение на поземлените
имоти в жилищните устройствени зони става чрез подробни устройствени планове,
изработени при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, санитарно-хигиенните и
противопожарни изисквания и предвижданията на ОУПО Божурище.
Чл. 10. В жилищните устройствени зони освен урегулирани поземлени имоти с жилищни
функции, отделни поземлени имоти могат да се урегулират с подробен устройствен план за
нежилищни обслужващи обекти, както следва:
1. сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни
дейности;
2. магазини и заведения за хранене;
3. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
4. обществени озеленени площи;
5. надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили.
6. административни и делови сгради;
7. хотелски сгради;
8. занаятчийски работилници;
9. сгради за безвредни производствени дейности;
10. бензиностанции, газстанции и автосервизи.
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Чл. 11. /1/ Урегулираните имоти в жилищните зони се устройват и застрояват по следните

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

Жм

Жс

Устройствени параметри
Максимална
Максимална височина
плътност на на застрояването в
застрояване,
метри
%
/етажи/
50
10м /3 ет./

70

12м /4 ет./

Максималн
а стойност
на Кинт

Минимална
озеленена
площ, %

1

50

1.8

30

Допълнит
елни
правила

Означени
е

Устройств
ена зона

правила и нормативи:

Една трета от
озеленената
площ трябва да
бъде осигурена
за озеленяване
с дървесна
растителност

/2/ Ограниченията за максимална височина на застрояването и Кинт не се прилагат за
спортни, култови и религиозни обекти и съоръжения и обекти от системата на културата,
попадащи в границите на жилищните зони.
/3/ В урегулираните имоти за жилищни нужди освен жилищните сгради /основното
застрояване/ са допустими и постройки на допълващото застрояване при спазване на
правилата и нормативите по раздел седми от ЗУТ.
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II.2. УСТРОЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ
Чл. 12. /1/ Производствените територии са предназначени за устройство и застрояване
предимно със сгради и съоръжения за производствени и складови дейности, включително
в областта на селското стопанство и отглеждането на животни, при спазване на санитарно
– хигиенните и противопожарни норми.
/2/ Производствените зони се устройват съгласно изискванията на чл.24, 25 и 26 от Наредба
№7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони и предвижданията на ОУПО Божурище.
Чл. 13. Производствените устройствени зони според допустимостта за съчетаване на
дейности се отнасят към следните разновидности на производствена устройствена зона:
1. Предимно производствена /Пп/, която се застрояват предимно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. В зоната не се
допускат производства с вредни отделяния, като предприятия на химическата и
каучуковата промишленост с отпадъчни технологични продукти; варо-бетонови центрове
и асфалтови бази; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. Допуска се изграждане на
жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища,
професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията.
2. Предимно производствена, попадаща в охранителна зона на НКЦ /Пп-А/, която се
застрояват предимно с производствени, складови, административни, търговски и
обслужващи сгради и съоръжения. В зоната не се допускат производства с вредни
отделяния, като предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни
технологични продукти; варо-бетонови центрове и асфалтови бази; всякакъв вид леярни за
черни и цветни метали. Допуска се изграждане на жилищни сгради и общежития за
персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни
заведения, професионално-технически училища, професионални бази и сгради на научноекспериментални бази към предприятията. Всички устройствени планове и инвестиционни
проекти задължително се съгласуват по реда на Закона за културното наследство.
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Чл. 14. Урегулираните имоти в производствените зони се устройват и застрояват по

Предимно
производствена
зона

Пп

Устройствени параметри
Максимална
Максимална
плътност
на височина
на
застрояване, % застрояването в
метри
/етажи/

70

12м /4 ет./

Максимална
стойност на Кинт

Минимална
озеленена
площ, %

1.8

25

Допълнителни
правила

Означение

Устройствена зона

следните правила и нормативи:

Една трета от
озеленената
площ трябва да
бъде осигурена
за озеленяване с
дървесна
растителност
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II.3. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 15. /1/ Устройствените зони за рекреационни дейности от типа „вилна зона“ и
допълващите ги дейности се обособяват като селищни образувания и са разположени извън
населените места /Ов/;
/2/ В границите на устройствените зони за от типа „вилна зона“ се отреждат терени и се
урегулират имоти, в които могат да се изграждат:
1. магазини и заведения за хранене;
2. сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности;
3. малки хотели с до 40 легла;
4. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
/3/ Устройствените зони за рекреация от типа „вилна зона“ се устройват и застрояват по

Устройствена зона
тип „вилна зона“

Ов

Устройствени параметри
Максимална
Максимална
плътност
на височина
на
застрояване, %
застрояването в
метри
/етажи/
30
височина на
вилната сграда 7,0 м, а до
билото на
покрива - 10
м./2,5/

Максима
лна
стойност
на Кинт
0,8

Минимална
озеленена
площ, %

60

Допълнител
ни правила

Означение

Устройствен
а зона

следните правила и нормативи:

Една втора от
озеленената
площ трябва да
бъде осигурена
за озеленяване с
дървесна
растителност
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Чл. 16. /1/ Устройствените зони за рекреационни дейности от типа „други рекреации“ и
допълващите ги дейности се обособяват като селищни образувания и са разположени извън
населените места /Од/;
/2/ В границите на устройствените зони за от типа „други рекреации“ се отреждат терени и
се урегулират имоти, в които могат да се изграждат:
1. магазини и заведения за хранене;
2. сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности;
3. малки хотели с до 40 легла;
4. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
/3/ Устройствените зони за рекреация от типа „други рекреации“ се устройват и застрояват

Устройствена зона
тип „други
рекреации“

Од

Устройствени параметри
Максимална
Максимална
плътност
на височина
на
застрояване, %
застрояването в
метри
/етажи/
30
-

Максима
лна
стойност
на Кинт
0,8

Минимална
озеленена
площ, %

60

Допълнител
ни правила

Означение

Устройствен
а зона

по следните правила и нормативи:

Една втора от
озеленената
площ трябва да
бъде осигурена
за озеленяване с
дървесна
растителност
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II.4. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 17. /1/ Устройството на зоните за обществено обслужване се осъществява при спазване
на изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
/2/ Обектите за обществено обслужване осигуряват следните видове дейности:
1. образование;
2. здравеопазване и социални грижи;
3. култура;
4. религия;
5. административни услуги;
6. търговия, обществено хранене и битови услуги;
7. други общественообслужващи дейности.
Чл. 18. /1/ С подробни устройствени планове за населените места при спазване на
санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания е възможно в преобладаващо
жилищни територии да бъдат определени отделни урегулирани поземлени имоти или група
от урегулирани поземлени имоти, които да бъдат от типа „зона за обществено обслужване“
/Оо/;
/2/ С подробните устройствени планове обектите за обществено обслужване се предвиждат
в:
1. жилищните, производствените, курортните, вилните и смесените територии като
отделни обекти в урегулирани имоти с обслужващо значение за съответната
територия;
2. самостоятелни територии за научни, учебни, здравни, търговски и други комплекси
с обслужващо значение за целия град.
/4/ Устройствените зони за обществено обслужване се устройват и застрояват по следните

Зона за
обществено
обслужване

Оо

Устройствени параметри
Максимална
Максималн
плътност на а височина
застрояване,
на
%
застрояване
то в метри
/етажи/
60
-

Максималн
а стойност
на Кинт

Минимална
озеленена
площ, %

2,0

30

Допълнителни
правила

Означение

Устройствена
зона

правила и нормативи:

Една втора от озеленената
площ трябва да бъде
осигурена за озеленяване с
дървесна растителност
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/5/ Според конкретното предназначение на урегулираните поземлени имоти за обществено
обслужване - за детско заведение, училище, колежи и за учебно-производствени обекти с
интернати, висше учебно заведение, болница или заведение за социални грижи, се
определят устройствените им параметри съгласно изискванията на чл.40-44 от Наредба №7
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
и могат да се различават от определените в ал. 4.
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II.5. УСТРОЙСТВО НА ОЗЕЛЕНЕНИ ТЕРИТОРИИ
Чл. 19. /1/ Зелената система на Община Божурище включва обществените озеленени
площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски
паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и
разсадници /Оз/;
/2/ При устройството на зоните за озеленяване в населените места се спазват изискванията
на чл. 32 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони;
/3/ В устройствената зона „Оз” се допуска изграждането на мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, обслужващи озеленените площи, и застрояване, необходимо
за поддържане на зелената система; преместваеми търговски обекти по чл. 56 от ЗУТ, които
общо може да заемат площ не повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха
и не повече от 2 на сто от територията на паркове и градини с площ до 3 ха; открити обекти
за спортни и културни развлечения и забави /концертни естради, летни амфитеатри,
атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения/, които общо може да заемат площ не
повече от 10 на сто от територията на парка /градината/; детски площадки; мемориални и
декоративни обекти.
Чл. 20. /1/ В границите на населените места и селищните образувания, както и извън тях се
определят зони за обществено озеленяване с конкретно предназначение на поземлените
имоти „за гробищен парк“ /Тгп/;
/2/ В зоната се допуска разполагане на религиозни обекти, мемориални обекти /надгробни
паметници и плочи, гробници/ и спомагателни и обслужващи постройки, чиито функции са
пряко свързани с предназначението на терена и чиято обща застроена площ е по-малка или
равна на 5% от площта на терена при Кинт 0,1.
Чл. 21. /1/ Изграждането и поставянето на обектите по чл.19 може да се разрешава само
ако:
1. са предвидени в действащия подробен устройствен план на зоната за отдих;
2. не се нарушават екологичните, рекреационните и естетичните качества на озеленените
площи;
/2/ В обществените озеленени площи с подробен устройствен план може да се урегулират
поземлени имоти - частна собственост, в които да се предвиди разполагане на обектите по
чл.19. В тези случаи площта за озеленяване в урегулираните имоти не може да бъде помалко от 40%.
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II.6. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ
ДЕЙНОСТИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩИ
УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ
Чл. 22. /1/ Устройството на зоните за обществено обслужващи дейности и озеленяване в
съществуващи урбанизирани територии и озеленяване се осъществява при спазване на
изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
/2/ Обектите за обществено обслужване и озеленяването осигуряват следните видове
дейности:
1. образование;
2. здравеопазване и социални грижи;
3. култура;
4. религия;
5. административни услуги;
6. търговия, обществено хранене и битови услуги;
7. други обществено обслужващи дейности;
8. отдих и рекреация.
/5/ Устройствените зони за обществени обслужващи дейности и озеленяване в
съществуващи урбанизирани територии и озеленяване се устройват и застрояват по

Зона за
обществено
обслужване и
озеленяване

Ооз

Устройствени параметри
Максимална
Максималн
плътност на а височина
застрояване,
на
%
застрояване
то в метри
/етажи/
30
10м /3 ет./

Максималн
а стойност
на Кинт

Минимална
озеленена
площ, %

1

50

Допълнителни
правила

Означение

Устройствена
зона

следните правила и нормативи.

Една трета от озеленената
площ трябва да бъде
осигурена за озеленяване с
дървесна растителност
Да се предвиди само
свободно застрояване.
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II.7. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Чл. 23. /1/ Устройствените зони и поземлени имоти за спорт и развлечения /Са/ се
разполагат в населените места, селищните образувания и извън тях и са предназначени за
изграждане на покрити и открити обекти и съоръжения за спортни дейности, в т.ч. обектите
за професионален и масов спорт, с необходимата за функционирането им техническа
инфраструктура и места за паркиране.
/2/ С подробни устройствени планове за населените места е възможно в преобладаващо
жилищни територии да бъдат определени отделни урегулирани поземлени имоти или група
от урегулирани поземлени имоти, които да бъдат от типа „зона за спорт и развлечения“.
/3/ Устройствените параметри на зоните и терените за рекреация и спорт се определят с
предвижданията на подробен устройствен план за всеки конкретен случай според вида и
предназначението на обекта, като минималната озеленена площ заема 20% от площта на
поземления имот.
/4/ „Открити спортни съоръжения” са терени /площадки/ и оборудване, използвани за
масови физически упражнения и спорт на открито: футболни, волейболни, баскетболни,
хандбални, бейзболни, ръгби, миниголф и други игрища за колективни спортове,
лекоатлетически писти, кортове за тенис и бадминтон, площадки и алеи за колоездене и
конна езда, картинг-писти, гимнастически площадки, открити плувни басейни, открити
пързалки за зимни кънки, площадки за скейтборд и ролери и други подобни, включващи и
необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране
/санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни и др./
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II.8. УСТРОЙСТВО НА СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ТЕРИТОРИИ
Чл. 24. /1/ Смесените многофункционални зони се устройват в населените места от
общината или извън тях, за да осигурят възможност за развитие на различни дейности,
които не попадат в обхвата на другите устройствени зони; означени са като „Смф”.
/2/ Смесените многофункционални зони са предназначени за застрояване с:
1. административни и делови сгради;
2. сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени
дейности;
3. търговски и други обслужващи сгради и комплекси;
4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение;
5. хотели и заведения за хранене и развлечения;
6. сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности;
7. бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки
автомобили;
8. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
9. обществени паркинги.
/3/ В смесените многофункционални зони задължително се осигуряват необходимите места
за гариране и/или паркиране в границите на поземления имот и съгласно изискванията на
чл. 43, ал. 1 ЗУТ. Допуска се изграждането на подземни паркинги/гаражи.
Чл. 25. /1/ Конкретното предназначение и начин на застрояване на урегулираните
поземлени имоти в границите на зоната се определя с ПУП в обхват цялата територия на
устройствената зона.
/2/ С подробни устройствени планове за населените места е възможно в преобладаващо
жилищни територии да бъдат определени отделни урегулирани поземлени имоти или група
от урегулирани поземлени имоти, които да бъдат от типа „смесена многофункционална
зона“.
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Чл. 26. /1/ Смесените многофункционални зони се устройват и застрояват по следните

Смесена
многофункционал
на зона

Означение

Устройствен
а зона

правила и нормативи:

Смф

Устройствени параметри
Максимална
Максимална
плътност на височина
на
застрояване,
застрояването в
%
метри
/етажи/
50
12 м /4 ет.

Максимална
стойност на
Кинт

2,0

Минимална
озеленена
площ, %

30

Допълнителни
правила

Една четвърт от
озеленената площ
трябва да бъде
осигурена за
озеленяване с
дървесна
растителност

/2/ За осигуряване на необходимите озеленени площи по ал. 1 озеленени площи може да се
изграждат и върху подземното застрояване извън очертанията на сградите, както и върху
тях.
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II.9. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ С КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Чл. 27. /1/ Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно
закрепени към земята, включително под водата, както и прилежащата им среда.
Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите културни
ценности са: археологически; исторически; архитектурно-строителни; художествени;
урбанистични; културен ландшафт; парково и градинско изкуство; етнографски; културен
маршрут.
/2/ Съгласно Закона за културното наследство единичните и груповите недвижими
културни ценности с техните граници /териториален обхват/ и охранителни зони формират
защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. Те се определят с
акта за деклариране или за предоставяне на статут на недвижима културна ценност.
Чл. 28. /1/ За урбанизирани територии /в регулационните граници на населените места/,
съгласно чл. 70 ал. 4 от ЗКН, когато единична културна ценност няма определен
териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници
се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща
непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата
имоти, както и уличното пространство между тях.
/2/ 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 настоящия
план се определя буферна зона с радиус 30 метра /диаметър 60 метра/ до проучването на
обекта и определянето на граници и предписания за опазване по реда на Закона за
културното наследство.
Чл. 29. Недвижимите културни ценности, техните нормативни и законово определени
териториален обхват и охранителни зони, както и буферни зони предвидени с настоящия
план, трябва да се отразяват на подробните устройствени планове и последващи разработки.
Чл. 30. 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.
Чл. 31. Устройствените планове за защитени територии за опазване на културното
наследство и специфичните правила и нормативи към тях, заданията за тяхното изготвяне
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и скиците с предложения за изменения по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, преди одобряването им се
съгласуват по реда на чл. 84 от ЗКН.
Чл. 32. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване
на културното наследство се одобряват и строежите се въвеждат в експлоатация по реда на
Закона за устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84 от ЗКН.
Чл. 33. /1/ Археологическите обекти на територията на общината се опазват и устройват
съобразно следните режимни изисквания за териториите им, определени със специални
проучвания:
1. за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими благоустройствени,
строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които биха нарушили
целостта на почвения слой, като се допуска използването на земята като пасище;
2. за територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими изкопни работи,
дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова
система, като се допуска плитка обработка на почвата /оран/ до 0,25 м.
/2/ Предписанията по ал. 1 важат за археологически обекти, само когато за тях няма
определени специфични предписания за опазване по реда на ЗКН.

Изисквания за разработване на подробни устройствени планове и инвестиционни
проекти в обхвата на групови архитектурно-строителни НКЦ, както и в обхвата на
групи от минимум три единични НКЦ в съседство
Чл. 34. /1/ За територията на групова архитектурно-строителни недвижима културна
ценност да се разработи цялостен подробен устройствен план /ПУП/ със специфични
правила и нормативи за прилагането му. Същият подход да се прилага за териториалния
обхват и охранителните зони за територии с три или повече единични архитектурностроителни недвижими културни ценности в съседство или срещулежащи през улица.
/2/ В плана по ал. 1 новото застрояване се отбелязва със задължителни линии на
застрояване.
/3/ В плана за регулация в максимална степен да се съхрани исторически формираната
улична и квартална структура.
/4/ При изработването на ПУП не се прилагат изискванията за големина на имотите и лице
към улица, както и изискванията за разполагане на основно и допълващо застрояване към
странична регулация и дъно на имот, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 7 от 22
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декември 2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони. Тези характеристики приоритетно се съобразяват с автентичните
съхранени на място или исторически оформилите се за територията.
/5/ Към ПУП да се изработят силуетни и обемно-пространствени проучвания за
възстановяване на автентичността, където тя е нарушена и за интегриране на новото
застрояване в средата.

Устройство и застрояване на териториален обхват на архитектурно-строителни
недвижими културни ценности /НКЦ/
Чл. 35. Ново застрояване в имоти на НКЦ се допуска приоритетно при възстановяване на
изчезнали обеми, като се използват научни и архивни данни за линиите на застояване и
архитектурни планове.
Чл. 36. Не се допуска промяна на вътрешни регулационни граници на имотите на единични
НКЦ, освен за възстановяване на исторически съществували граници обвързани с
автентичната среда на НКЦ.
Чл. 37. Не се допуска поставяне на съоръжения и инсталации като слънчеви панели,
сателитни приемници, климатични инсталации и други върху фасадите и покривите на
сградите, визуално възприемани от улици и други публични пространства.
Чл. 38. Елементите на допълващото застрояване като огради и стопански постройки се
изграждат приоритетно на база на архивни документи и проучвания.

Устройство и застрояване на охранителни зони на архитектурно-строителни
недвижими културни ценности /НКЦ/
Чл. 39. /1/ В имоти, които не са териториален обхват на недвижима културна ценности, но
попадат в охранителна зона на НКЦ, се допуска ново застрояване или промяна на
съществуващото застрояване при съобразяване с характера и начина на застрояване на
урбанизираната структура, с традиционната архитектура по отношение на мащаб,
пропорции и материали.
/2/ Не се допускат несвойствени елементи на средата.
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Чл. 40. Етажността на сградите и кота корниз да бъдат съотнесени с разположената в
съседство архитектурно-строителна недвижима културна ценност.
Чл. 41. Елементите на допълващото застрояване като огради и стопански постройки се
изграждат след обемно-пространствено и силуетно проучване. Техните характеристики
като мащаб, обем, пропорции и материали да бъдат съотнесени с аналогични елементи при
недвижимата културна ценност в съседство.
Чл. 42. Не се допуска поставяне на съоръжения и инсталации като слънчеви панели,
сателитни приемници, климатични инсталации и други върху фасадите и покривите на
сградите, визуално възприемани от улици и други публични пространства.

Устройство на публичните пространства и елементи на обзавеждането в обхвата на
архитектурно-строителни НКЦ – техния териториален обхват и охранителни зони
Чл. 43. /1/ Публичните пространства /площади и улици/ се благоустрояват приоритетно с
настилки характерни за периода на изграждане на недвижимите културни ценности.
/2/ В публичните пространства се разполагат преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане и малки архитектурни форми.
/3/ Елементите на градското обзавеждане се изработват по индивидуални проекти като се
подчиняват на единна концепция по отношение на дизайн, материали, детайли и се
разполагат най-малко за територията в обхвата на териториалния обхват и охранителните
зони на НКЦ.
Изисквания към елементите на рекламата и преместваемите обекти в
обхвата на НКЦ
Чл. 44. /1/ Редът и условията за поставяне на преместваеми обекти се извършва по реда на
чл. 56, ал. 2 и 4 от ЗУТ.
/2/ Преместваемите обекти се изработват по индивидуални проекти като се подчиняват на
единна концепция по отношение на дизайн, материали и детайли.
Чл. 45. Редът и условията за поставяне на елементите на рекламата се извършват по реда
на чл. 57, ал. 1 и 5 от ЗУТ
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РАЗДЕЛ III
УСТРОЙСТВО ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В
ЗЕМЕДЕЛСКИ, ГОРСКИ, ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
Чл. 46. /1/ В землищата извън границите на населените места и селищните образувания
устройството и застрояването на отделни поземлени имоти или групи от имоти се определя
с предвижданията на ОУПО Божурище. Промяна на предназначението и застрояване в тези
поземлени имоти се допуска след одобряване на подробен устройствен план при спазване
на изискванията на приложимата действаща нормативна уредба и предвижданията на
ОУПО.
Чл. 47. С ОУПО в землищата извън границите на населените места и селищните
образувания се определят:
1. територии за природна защита;
2. други територии с особена териториалноустройствена защита по чл. 10, ал. 2 и § 5,
т. 4 от ЗУТ - защитените територии за природозащита по Закона за защитените територии,
за културно-историческа защита по Закона за културното наследство, други територии със
специфична характеристика, чийто режим на устройство и контрол се уреждат в отделни
закони

/високопланинските

и

крайграничните

територии,

морското

крайбрежие,

територията на столицата и други/, свлачищниte територии, санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води - публична държавна собственост съгласно Закона за
водите;
3. територии с превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 и § 5, т. 5 ЗУТ територии, които притежават висока природно-ландшафтна, екологическа и културна
стойност, но не са обявени за защитени със специален закон;
4. територии за земеделие, в т.ч. и такива, чието предназначение не може да се променя;
5. територии за горскостопанска дейност, в т.ч. и такива, чието предназначение не
може да се променя;
6. територии под вода;
7. територии за рекултивация и възстановяване - рудници, кариери и други земи с
нарушен почвен профил сгуроотвали, хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци;
8. резервни територии за развитие на урбанизирани територии;
9. територии за изграждане на обекти и съоръжения с различно предназначение.
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Чл. 48. При условията на чл.45 в определените с ОУПО територии с устройствен режим в
землищата извън границите на населените места е възможно да се изграждат:
1. селскостопански обекти;
2. горскостопански обекти;
3. промишлени и складови обекти;
4. транспортни обекти и съоръжения;
5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;
6. рекреационни и туристически обекти;
7. спортни обекти и съоръжения;
8. търговски и обслужващи обекти;
9. здравни обекти;
10. обекти със специално предназначение;
11. историко-мемориални обекти.
12. обекти за постоянно обитаване, свързани пряко с конкретното предназначение на
поземления имот или и в застроени фермерски дворове
Чл. 49. /1/ В земеделски територии за изграждането на обекти по чл. 47 е необходима
промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на
Закона за опазване на земеделските земи на основание предвижданията на ОУПО и след
одобряване на ПУП.
Чл. 50. /1/ С ОУПО се установява режим на превантивна защита, с който се запазва
фактическото им ползване, без да се влошават техните качества, за следните земеделски
територии:
1. земеделските земи от І-ва до IІІ-та бонитетна категория включително, заедно с
прилежащите полезащитни горски пояси;
2. земите, заети от ливади, пасища и мери, които не попадат в обхвата на предвижданията
на ОУПО за промяна на предназначението;
3. земеделски земи, попадащи в границите на защитени зони по Закона за биологичното
разнообразие.
4.земите, в които са изградени хидромелиоративни мрежи и съоръжения.
/2/ Промяна на предназначението на поземлени имоти в териториите по ал. 1 се допуска по
изключение за:
1. изграждане на обекти на транспортна и друга техническа инфраструктура и на
комуналното стопанство, включително хидромелиоративни мрежи и съоръжения, свързани
с тяхната експлоатация;
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2. разширение на гробищни паркове или за нови гробищни паркове;
3. изграждане на полезащитни и ветрозащитни пояси;
4. изпълнение на дейности и строителство, свързани с опазването и експонирането на
обекти на недвижимото културно наследство.
/3/ Допусканията по ал. 2 за земеделски територии, попадащи в обхвата на защитени зони
по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ са приложими, доколкото не противоречат
на плана за управление на съответната защитена зона, заповедта за обявяване и стандартния
формуляр.

Чл. 51. В горски територии за изграждането на обекти по чл.47 е необходима промяна на
предназначението и изключване на земите от горския фонд съгласно Закона за горите на
основание предвижданията на ОУПО и след одобряване на ПУП. Без промяна на
предназначението на земи от горския фонд могат да се изграждат обекти, чиито функции
са свързани с горскостопанската дейност съгласно Закона за горите.
Чл. 52. В нарушени територии се провеждат мероприятия за ландшафтно възстановяване и
рекултивация на средата въз основа на подробни ландшафтно-устройствени планове и
технико-устройствени проекти. Изграждането на обекти по чл.47 е възможно след
приключване на предвидените мероприятия и промяна на предназначението на земята на
основание предвижданията на ОУПО и след одобряване на ПУП.
Чл. 53. В защитените територии с културно-историческо наследство необходимите и
допустимите устройствени дейности се осъществяват при условията и по реда на ЗКН.
Чл. 54. В защитените територии за природозащита мероприятията по опазване на
природната среда и необходимите и допустимите устройствени дейности се осъществяват
въз основа на плановете за управление и устройствените планове, както и на техническите
планове и проекти съгласно Закона за защитените територии.
Чл. 55. В територии в обхвата на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на
питейни и минерални води и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване
необходимите и допустимите устройствени дейности, в т.ч. допустимото застрояване, се
съобразяват с изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ.
Чл. 56. В територии в обхвата на пътищата /от републиканската пътна мрежа и общинските
пътища/ в съответствие със Закона за пътищата могат да се изграждат търговски обекти,
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мотели, бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и съоръжения за поддържане на
пътищата и подземни проводи на техническата инфраструктура.
Чл. 57. В територии в обхвата на енергийни мрежи и обекти необходимите и допустимите
устройствени дейности се съобразяват с изискванията на Закона за енергетиката.
Чл. 58. При промяна на предназначението на поземлен имот или група съседни поземлени
имоти предвидена с ОУПО за застрояване, се изработва и одобрява подробен устройствен
план за цялата територия на устройствената зона.
Чл. 59. При изграждането на обектите по чл.32 в поземлените имоти в земеделски, горски,
нарушени и защитени територии се спазват изискванията за разстояния от границите на
съседните поземлени имоти по общия ред съгласно чл.35, ал. 2 от ЗУТ независимо от това
дали съседните имоти са предвидени за застрояване или за други нужди без застрояване.
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РАЗДЕЛ IV
УСТРОЙСТВО НА ТЕРЕНИ ЗА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Чл. 60. Устройството на терени за разполагане на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура /Тти/ се осъществява при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и
действащата приложима нормативна уредба в зависимост от вида на техническата
инфраструктурна мрежа.
Чл. 61. /1/ На територията на общината има републикански и местни пътища, които
осигуряват автомобилния транспорт и достъп между населените места, и селскостопански
и горски пътища, които осигуряват достъп до поземлените имоти в земеделските и горските
територии.
/2/ Терените за елементи на транспортната инфраструктура, включително улици, пътища,
летища, гари и станции и др.п. са означени с „Тти“; показателите за застрояване се
определят с ПУП според конкретното предназначение на терена и технологичните
изисквания.
Чл. 62. /1/ Размерът на необходимите площи за изграждане на пътища се определя, като
към площта необходима за разполагане на земното платно на пътя, се добави площта на
ограничителните ивици от двете му страни със следните широчини:
1. два метра - при автомагистралите и пътищата от I и II клас;
2. един метър - при останалите републикански и местни пътища.
/2/ Когато улици в населени места са част от републикански или местни пътища,
широчината на платното им не може да бъде по-малка от широчината на платното на
съответния път извън границите на населеното място;
/3/ При корекции на реки, дерета, направа на баражи, диги и др.п. за предпазване на пътя се
осигурява разстояние до 1 м от двете страни на съоръжението;
/4/ За опорни пунктове за поддържането на пътищата, предвидени в ЗП, се предвиждат
необходимите терени, определени с проект в съответствие със специфичните технологични
изисквания за тяхната дейност;
/5/ За изграждане на бензиностанции и газостанции необходимата площ се определя при
спазване на следните препоръчителни нормативи: за малък тип - до 2000 кв. м, за среден
тип - до 3000 кв. м, за голям тип - до 4000 кв. м, за бензиностанции от голям тип със
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съоръжения за сервизни услуги - до 5000 кв.м; Терени за бензиностанции, газостанции и
други подобни се устройват, като показателите за застрояване се определят с ПУП;
/6/ Необходимата площ за изграждане на автогари и автоспирки се определя по следните
нормативи: за автогари с до 10 автобусни места - по 700 кв. м на едно място; за междинни
автоспирки - 500 кв. м, за крайни автоспирки - до 1000 кв.м;
/7/ За изграждане на железопътни гари, тягови подстанции и други технически обекти на
железопътната инфраструктура необходимата площ се доказва и определя въз основа на
одобрен инвестиционен проект.
Чл. 63. Необходимата площ за площадки за открито гариране и паркиране на превозни
средства се определя с подробните устройствени планове съгласно изискванията на чл.55
от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони:
Чл. 64. /1/ Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се проектират и
изграждат, като се спазва основното изискване прилежащите им терени да не бъдат
оводнявани, за да не се влошават качествата на околната среда и да не предизвикват
неблагоприятни физико-геоложки процеси.
/2/ Терени за площни обекти и съоръжения на водоснабдяването и канализацията,
вкл.пречиствателни станции, помпени станции и др.подобни са означени с „Тти”, като
показателите за застрояване се определят с ПУП според конкретното предназначение на
терена и технологичните изисквания.
Чл. 65. /1/ Необходимите площи при строителство на обекти за водоснабдяване се
определят при спазване на следните нормативи:
1. при помпени станции максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща станцията и
нейните съоръжения, е до 3 м;
2. за сграда за охрана при помпена станция, за земни резервоари и кулорезервоари, когато
са самостоятелни обекти, необходимата площ е до 200 кв. м;
3. при земни резервоари максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща резервоара,
е до 3 м от стъпките на насипа от всички страни;
4. при кулорезервоари максималната широчина на окръжаващата резервоара ивица земя е
до 1 м от чашата на съоръжението на резервоара.
/2/ При водовземания от реки, язовири, езера, подземни води, минерални води, при
водоизточници в защитени водни обекти и при водоизточници, разположени в
строителните граници на урбанизираните територии, необходимата площ, която се включва
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в границите на санитарно-охранителната зона на пояс I, се определя съгласно изискванията
на наредбата по чл. 86, ал.1 от ЗУТ.
/3/ За урбанизираните територии се спазват изискванията на наредбата по чл.70, ал. 4 ЗУТ.
/4/ Извън урбанизираните територии не се разрешава строителство и разполагане на трайни
насаждения по трасетата на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м от двете
страни на водопровода, мерено по оста му, а за водопроводи с диаметър над 1500 мм - на
разстояние, определено с проекта.
Чл. 66. Необходимата площ за изграждане на канализационни обекти се определя, като се
прилагат следните нормативи:
1. за пречиствателна станция за отпадъчни води необходимата площ се определя с проект,
като в площадката се предвижда и ивица с широчина 15 м за залесителен пояс около
станцията, мерено от външните страни или от петите на насипите;
2. при помпена станция с черпещ резервоар максималната широчина на ивицата земя,
окръжаваща станцията, сградите и съоръженията, е до 3 м;
3. при септична яма и попивен кладенец максималната широчина на ивицата земя,
окръжаваща съоръжението, е до 2 м, мерено от контурите му.
Чл. 67. /1/ Терени за площни обекти и съоръжения на електроснабдяването,
телекомуникациите, телефонни, радио и телевизионни централи са озночени с „Тти”;
показателите за застрояване се определят с ПУП според конкретното предназначение на
терена и технологичните изисквания.
/2/ Разположението, размерите и специалният режим за упражняване на сервитутите около
енергийните обекти се определят с наредбата по чл. 64, ал. 9 от ЗЕ.
/3/ Терените в устройствените зони за обекти на електроснабдителната и съобщителната
инженерна инфраструктура се застрояват при спазване на хигиенно – защитните и
противопожарни норми;
/4/ Необходимата площ за изграждане на трафопостове в самостоятелни урегулирани
поземлени имоти се определя, като от всички страни на трафопоста се осигуряват най-малко
по 3 м разстояние до границата със съседни имоти.
/5/ Терените в устройствените зони за обекти и елементи на техническата инфраструктура
/Тти/ се застрояват при спазване на хигиенно – защитните и противопожарни норми и при
следните параметри: П застр.80%; мин.озеленена площ 20%;
Чл. 68. Необходимата площ за превантивна охрана за язовири и водоеми се определя от
очертанията на чашата при максимално водно ниво на преливника, определено при
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условията на обезпеченост 1 на сто, като при язовирите откъм сухия откос на стената се
добавя ивица, равна на 2 пъти височината на стената, мерено от петата на откоса.
Чл. 69. /1/ Хидромелиоративните мрежи и съоръжения се проектират и изграждат при
спазване на основното изискване по време на тяхната експлоатация да не допускат
оводняване на прилежащите им терени, за да не предизвикват влошаване на условията на
околната среда, възникване на неблагоприятни физико-геоложки процеси и нарушаване на
общата устойчивост на територията.
/2/ При изграждане на открити, деривационни, напоителни и отводнителни канали, когато
няма обслужващи пътища, съобразно размерите им се осигурява сервитутна ивица със
следните размери:
1. при канали с широчина над 6 м - до 3 м от двете им страни;
2. при канали с широчина до 6 м - 3 м от едната страна на канала;
3. при корекции на реки и предпазни диги - 3 м от двете им страни;
4. при предпазни диги - 1 м извън петата на дигата;
5. при главна тръбна мрежа се осигурява авариен сервитут от 3 м плюс диаметъра на
тръбопровода и в него не се допуска застрояване и засаждане на трайни насаждения
/3/ При водохващания се осигуряват 3 м от всяка страна на съоръжението.
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ПУБЛИЧНОСТ И
ПРОЗРАЧНОСТ В ПРОЦЕСА
НА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ОУПО БОЖУРИЩЕ
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XIII. ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ОУПО БОЖУРИЩЕ
В процеса на разработване и реализация на ОУПО публичността и прозрачността са

С

от основно значение, поради характера на ОУПО Божурище, които е основен планов
документ за устройство и пространствено развитие на цялата територия в общината
Божурище.
В хода на разработване на ОУПО и в съответствие с добрите практики се проведоха
редица срещи и обсъждания свързани с осъществяването на териториалното планиране като
публичен процес, които в максимална степен да обхване всички заинтересовани страни и
да постигне по-голяма ефективност, разпознаваемост и обективност на резултатите.
ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“ заедно с администрацията на Община
Божурище идентифицираха заинтересовани страни, целеви групи и партньори, които бяха
обхванати в процеса на разработване на ОУПО Божурище.
Основните групи заинтересовани страни, които са обхваната в процеса на
разработване на ОУПО Божурище:
▪ Населението на община Божурище и различни формални и неформални сдружения
на нейните жители;
▪ Представители на местната власт – в лицето на общински съвет Божурище и община
Божурище като цяло - основен бенефициент и ползвател на Плана;
▪ Представители на местния бизнес:
- Фирми, държащи концесии в района;
- Браншови организации;
- По-големи бизнес структури;
- Туристически фирми и техни асоциации;
▪ Структурите

на

изпълнителната

власт

на

национално

ниво

и

нейните

деконцентрирани структури:
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството – в качеството на
Възложител на Плана;
- Министерство на околната среда и водите – в качеството на компетентен орган за
изготвяне на становище по Екологичната оценка и Оценката за съвместимост на
плана и Регионална инспекция по околна среда и води – София;
- Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно
наследство, Национален археологически институт с музей към БАН – по отношение
на културните обекти, културните ценности и режимите за тяхната защита;
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- Министерство на туризма – като принципал в сферата, в която е съсредоточена
основната икономическа активност на територията на общината;
- Агенция пътна инфраструктура и Областно пътно управление – по отношение на
републиканската пътна мрежа на територията на общината;
- Министерство на земеделието, храните и горите на Република България;
- Министерство на здравеопазването и Регионална здравна инспекция – София – по
отношение на предвидените в плана мероприятия за опазване на здравето на
населението и гостите на общината;
▪ Регионални и местни институции:
- Регионален исторически музей – София;
- Регионална библиотека – София ;
- Читалища и други културни учреждения на територията на общината;
- Образователните институции на територията на общината;
- Представители на социалните институции, функциониращи на територията
на общината;
- Спортни клубове и сдружения;
▪ Експлоатационни дружества:
- Водоснабдяване и канализация ЕООД – Божурище;
- Напоителни системи ЕАД – София;
- ЕРП-ЧЕЗ „Разпределение-България“ АД;
- Фирми, собственици на комуникационни мрежи, вкл. „БТК“ АД и др.;
▪ Представители на професионални и съсловни организации:
- Камара на архитектите в България – Регионална колегия – София;
▪ Представители

на

други,

национални

и

международни

неправителствени

организации, основно с цел опазване на природното наследство и среда;
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XIV. 1. Встъпителна среща между Община Божурище и ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ
БОЖУРИЩЕ“
След подписване на договора между „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“ ООД и
Община Божурище на 06.03.2018 г. се проведе встъпителна среща, на която бяха изяснени
основни въпроси за по бъдещата работа, комуникация и организация в процеса на
разработване на ОУПО Божурище.
XIV. 2. Срещи със заинтересовани страни
Във връзка с договор, сключен между Община Божурище и ДЗЗД „ПЛАНКОСУЛТ
БОЖУРИЩЕ“ за изработване на Общ устройствен план на община Божурище
на 06.06.2018г., сряда, от 17.00 ч. в голям салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ се организира
среща с представители на Общината Божурище и ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“.
На срещата присъстваха различни заинтересовани граждани, общински съветници,
представители на институции, неправителствени организации, експлоатационни дружества
и юридически лица.
Екипът на ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“ запозна аудиторията за
същността, целите и задачите на ОУПО. Екип от администрацията на Община Божурище
представи всички намерения за бъдещето пространствено развитие на общинската
територия и нейното устройствено планиране.
В резултат от срещата със заинтересованите страни се изясниха основните
тематични области на интервенция чрез ОУПО, локализация на основни терени за бъдещи
инвестиции от страна на бизнеса, терени за различни обекти и мероприятия, нови трасета
на транспортната инфраструктура и др,
XIV. 3. Публични и индивидуални консултации с институции, експерти, представители на
академични организации.
Екипът

разработващ

ОУПО

проведе

и

много

консултации

с

различни

експлоатационни дружества за уточняване на съществуващите технически съоръжения,
както и за перспективите за тяхното развитие.
Срещи се проведоха и с граждани от община Божурище, които се интересуваха както
от възможностите за инвестиции в собствени терени и промяната на тяхното
предназначени, така и на граждани, които искат да инвестират и развият своя бизнес в
новообразуващите се устройствени зони.
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XIV. 4. Работна среща за изготвяне на ЕСКИЗ / Устройствена концепция
На 05.06.2018 г. в Община Божурище се проведе работна среща, на която се обсъдиха
възможните перспективи за развитие на населените места в територията на общината и бяха
конкретизирани и прежени нови територии за бъдещо развитие. Предложенията бяха
обсъдени с местната администрация, еколозите, които разработват екологичните оценки
към ОУПО и други заинтересовани страни и по-голямата част от тях са взети предвиди и са
включени като нови устройствени зони в ескиза и предварителния проект на ОУПО.
На 19.06.2018. в Община Божурище се проведе втора работна среща по отношение
на разработването на устройствената концепция /Ескиз/ на ОУПО. На срещата се поставиха
въпроси свързани със строителните граници на населените места и новите устройствени
зони по населени места. Заедно с местната администрация /главен архитект, технически
лица, кметски неместни и др./ и екипа от експерти разработващ ОУПО се обсъдиха
възможностите за бъдещето развитие на територията на общината. На работната среща се
обсъдиха и важни инфраструктурни проекти, които към този момент започват да се
реализират, имат изготвена проектна документация и са важни от устройствена и
пространствена гледна точка за развитие на територията и бъдещите урбанизационни
процеси в общината.
XIV. 5. Обсъждане на ЕСКИЗ / Устройствена концепция
На 25.09.2018 г. се проведе обсъждане на Ескиза/Устройствената концепция на
Предварителния проект на ОУПО Божурище, както и обществени обсъждания по всички
всикчи населени места в общианта.
XIV. 6. Публично обсъждане на проект на ОУПО Божурище, Доклад за оценка на степента
на въздействие на плана /ДОСВ/ и доклад за екологична оценка /ДЕО/

XIV. 7. Експертен съвет – РИОСВ София, Доклад за екологична оценка /ДЕО/

XIV. 8. Експертен съвет по устройство на територията – Община Божурище

XIV. 9. Общински съвет – Община Божурище
Об
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