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ИНФОРМАЦИЯ 
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно 

предложение: 

/По Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда , приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 

12.04.2019 г./ 

 

«Изграждане на 22 еднофамилни жилищни сгради и собствен 
водоизточник с дълбочина 12 м в Поземлени имоти с идентификатори 
18174.18.182 и 18174.18.273, квартал 54 и 55, по плана на село Гурмазово, 
община Божурище” 

 
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

От: Даниела Славова Тодорова, село Мало Бучино, община Столична, район 
Овча Купел, ул. Георги Бенковски” 26,  

Жаклин Робертова Събева, град София, община Столична, квартал Суходол, 
ул. „Явор” №10 

Лице за връзка: Станислав Спасов – упълномощено лице, е-mail: 
stas.slavin@abv.bg; тел.:0889 832 328 

 

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение. 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 22 еднофамилни 
жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 12 м в Поземлени имоти с 
идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, квартал 54 и 55, по плана на село 
Гурмазово, община Божурище. Общата площ на имотите е 16.980 дка, съответно 11.281 
дка в ПИ 18174.18.182 и 5.699 дка в ПИ 18174.18.273.   

Параметрите ще бъдат конкретизирани след разработен подробен устройствен 
план и ще отговарят изцяло на предвижданията на публикувания Предварителен проект 
за Общ устройствен план на община Божурище.  

Имотите попадат в новопредвидената строителна граница за разширение на село 
Гурмазово, с устройствена зона  „жилищна зона с малкоетажно застрояване“ (Жм). 

Предвиждаме жилищно строителство – в зависимост от търсенето поетапно 
изграждането на до 22 еднофамилни жилищни сгради с кота корниз до 10 м, с възможност 
за два жилищни етажа, сутерен до 1.20 м над кота терен и използваем подпокривен етаж. 
Ще се проектират и изградят и елементи на техническата инфраструктура. 

Имотите в обхвата на настоящата разработка попадат в новопредвидената 
строителна граница за разширение на село Гурмазово, с устройствена зона  „жилищна 
зона с малкоетажно застрояване“ (Жм). 
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Поземлен имот 18174.18.273 по кадастралната карта на село Гурмазово, община 
Божурище, област София е наша обща собственост като възложители - Даниела Славова 
Тодорова и Жаклин Робертова Събева, а Поземлен имот 18174.18.182 е с едноличен 
собственик- Даниела Славова Тодорова. 

б/ взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 
инвестиционни предложения; 

За района на избраната площадка няма утвърдени с  устройствен или друг план 
производствени и други дейности, които да противоречат по някакъв начин на ПУП на 
инвестиционното предложение-. 

То  ще има изключително малко въздействие върху други планове и програми.  
Територията от 16.980 дка дка ще бъде преотредена за „жилищна зона с малкоетажно 
застрояване“ (Жм). Не са необходими промени в други планове и програми с национално, 
регионално или местно значение.  

Предложението отговаря на предвижданията на Предварителен проект за Общ 
устройствен план на община Божурище. Не се внасят промени в установените граници на 
други имотите по Кадастралната карта на село Гурмазово. 

Не засяга инфраструктура и съоръжения на „ВиК”, „Напоителни системи” , 
газопреносни, продуктопреносни или други мрежи. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и 
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното 
разнообразие; 

Необходимите камъни, пясък, цимент, желязна арматура и др. материали по 
време на изграждането на жилищните сгради ще бъдат закупувани от специализирани 
фирми в района и ще са в определеното по спесификация количество. Ще се използава и 
минимално количество вода.  

 По време на експлоатацията ще се използва вода за питейно-битови нужди. 

 Използваните природни ресурси ще бъдат описани в техническите проекти. За 
отопление през зимния сезон ще се използва електрическа енергия. При желание и 
възможности всяка една къща ще бъде оборудвана и  с фотоволтаични панели. 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и 
отпадъчни води; 

На територията на имотите не съществуват депа и стари замърсявания с 
отпадъци.  

При строителството материалите ще се подготвят и полагат максимално точно в 
необходимото количество. Разкритите земни маси отново ще се използват за изравняване 
на терена до първоначалния му вид и за оформяне на зелените площи. Евентуалните 
незначителни количества строителни отпадъци ще бъдат изхвърлени на определено от 
Кмета на Община Божурище депо. 

По време на изграждането на жилищните сгради ще се използват чакъл, пясък и 
др. инертни материали, дървен материал за кофраж и вода, което предполага генериране 
на незначителни количества строителни отпадъци, представени по Наредба № 
2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от Министъра на околната 
среда и водите и Министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. 
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 Код 17 – Отпадъци от стоителство и събаряне: 

 17 01 01 – бетон;  

 17 01 02  тухли; 

 17 02 01 – дървен материал; 

 17 02 02 – стъкло; 

 17 02 03 – пластмаса; 

 17 04 – метали – символични количества 

 17.05.06. - Изкопани земни маси; 

 17 08 02 – строителни материали на основата на гипс; 

 код 17.09.04. “Смесени отпадъци от строителството”. 

 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03– образува се 
в резултат на строителни дейности – изкопи за основи на сградите; 

 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от 
упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03 -  образува се в резултат на строителни 
дейности на площадката; представлява други строителни отпадъци, които не е възможно 
да се съберат селективно;  

Ще се изготви План за управление на строителните отпадъци в изпълнение 
изискванията на Глава ІІ от Наредба за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали, издадена от МОСВ и МЗ.  

 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки– образува се в резултат на 
строителни дейности на площадката – представляват основно картонени опаковки на 
строителни материали, използвани при строителството;  

 15 01 02 - Пластмасови опаковки – образува се в резултат на строителни 
дейности на площадката – представляват опаковки на строителни материали, използвани 
при строителството; 

 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали– образува се в резултат на 
строителни дейности на площадката – представляват дървени опаковки (палети) на 
строителни материали, използвани при строителството; 

 15 01 04 - Метални опаковки – образува се в резултат на строителни 
дейности на площадката – представляват опаковки на строителни материали, използвани 
при строителството; 

 15 01 06 - Смесени опаковки – образува се в резултат на строителни 
дейности на площадката – представляват опаковки на строителни материали, използвани 
при строителството; 

 15 01 10* /опасен отпадък/–Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества с код – образува се в резултат на строителни 
дейности на площадката – напр. опаковки от бои, разтворители и др.;  

Дървеният материал от декофрирането ще се използва многократно, а 
арматурата и бетона се подготвят и полагат точно в необходимото количество за 
съответния фундамент. Разкритите земни маси отново ще се използват за изравняване на 
незастроените и нарушени терени .  
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Количеството на строителните отпадъци е малко и ще се използват за 
техническата рекултивация на терена. Неоползотворените евентуално количества ще се 
извозят до указано от Кмета на община Божурище депо. 

При експлоатацията на обекта практически ще се генерират минимални количества 
отпадъци, свързани с бита – код 20.  

 Код 20 01 – разделно събирани фракци: 

 20 01 01-  хартия и картон;  

 20 01 02 – стъкло; 

  20 01 08 - биоразградими отпадъци от кухни...,  

 20 01 10 -  облекла; 

 20 01 11-текстилни материали  

 20 01 25-хранителни масла и мазнини  

 20 01 34 – батерии; 

 20 03 01 – смесени битови отпадъци. 

Очакваме още: 

 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества– пластмасови, замърсени с опасни вещества; източник–
доставка и употреба на дезинфектанти; 

 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни 
компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12–представлява 
оборудване, излязло от употреба - хладилен шкаф, фризер, компютри, в т.ч. системи за 
управление в абонатни помещения, компресори, вентилатори и др.; 

 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак  - 
негодни за употреба луминесцентни енергоспестяващи лампи, образувани при поддръжка 
на осветителната система;  

При норма на натрупване 0,40-0.50 кг/ж/ден, съответстваща на жителите на 
населеното място /до 3000 души/ и при очакваната максимална населеност от до 90 
населяващи жилищните сгради очакваното  максимално общо количество твърди битови 
отпадъци за месец е 45 кг/ден или 16 200 кг/годишно. Реалните количества ще бъдат 
значително по-ниски, предвид темпа на изграждане и заселване на сгрпадите, донякъде 
очакваните сезонен характер на обитаване и завишен възрастов състав на обитателите. 

Битовите отпадъци ще се събират ежедневно и изхвърлят съгласно системата за 
организирано сметосъбиране на Община Божурище.  

Биоразградимите отпадъци от озленените площи ще се компостират. 

Смяната на масла и всякакави други обслужвания на автомобили, сроителна и 
обслужваща техника ще се извършват в специализирани сервизни бази. 

От пряката дейност не се формират производствени отпадъци. 

Няма да се извършва преработка на отпадъците. 

Отпадъчните води от обекта са битови и дъждовни. Производствени отпадъчни 
води не се формират. Събирането на всички отпадъчни води ще се осъществява чрез 
разделена канализационна система.  
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Дъждовните води ще се заустват отделно от битовите. Дъждовните води от 
покривите ще се дренират в почвата, а тези от улиците ще се заустват на прилежащия 
терен. 

Битово-фекални отпадъчни води се формират основно са санитарните възли и 
кухните.  Замърсени са главно с органични вещества и детергенти. Чрез канализация ще 
се събират в безотточни водоплътни изгребни ями и ще се транспортират периодично до 
най-близката функционираща ПСОВ.  

Според Общинския план за развитие и проекта за Общ устройствен план на 
община Божурище се предвижда изграждането на канализационни системи в селищата и 
ПСОВ в общинския център, което е чудесна алтернатива за включване в бъдеще при 
реализацията им. Канализацията за село Гурмазово и ГПСОВ на общинския център са 
предвидени за реализация в средносрочен план. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделяне на 
вредности и замърсяване на околната среда.  

Не се очакват организирани източници на емисии. Практиката показва, че при 
жилищно строителство ще са налице неорганизирани емисии от строителни дейности 
- общ суспендиран прах до 0.1 мг/м3 при пределно допустимата норма от 0.5 мг/м3 за 
населени места и фини прахови частици с размер до 10 микрона, чиито максимални 

концентрации могат да достигнат 5 мкг/м3, което показва че тяхната оч ак в ан а  
стойност ще бъде в рамките на съществуващия фон. Тези концентрации са под 

допустимата средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве – 50 мкг/м3. 
Строителните площадки и използваните полски пътища ще бъдат оросявани при 
необходимост. 

При изграждането и експлоатацията на къщите очакваме замърсители, емитирани 
от моторни превозни средства - азотен диоксид и азотни оксиди, въглероден оксид, общ 
прах, ФПЧ10(PM10), въглеводороди, серни оксиди, сажди и др.  

Влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на атмосферния въздух е 
пряко свързано с множество фактори и специфични особености, най-важните от които са 
вид и тип на превозните средства, интензивност на движението през различните часове от 
денонощието и различните сезони и метеорологичните условия, характерни за района.  

Изграждането на къщите ще е поетапно и няма до доведе до мащабно струпване 
на строителна и транспортна техника. Отделяните емисии ще са далеч под  пределно 
допустимите концентрации. 

По време на експлоатация на къщите няма да се издползва твърдо гориво за 
отопление и емисиите на вредните вещества ще са пренебрежително малки. 

Въздействиетно при строителството ще предизвика известен и ограничен във 
времето дискомфорт в близкоразположени територии. Не се очаква траен и със значение 
за хората в жилищни зони на село Гурмазово дискомфорт. 

При експлоатацията ще се предизвиква известно натоварване, свързано с 
минимално повишаване нивата на шума в района, свързан с ежедневне дейности в бита 
на обитателите. То ще бъде минимално и локализирано само в рамките на ограничен 
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район и няма да предизвика замърсяване и дискомфорт и силно въздействие върху 
жителите на село Гурмазово, други населени места, растителния и животински свят. Не се 
предвиждат други дейности, водещи до замърсяване и дискомфорт на околната среда.   

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с 
инвестиционното предложение; 

При строителството рискът от аварии е свързан с нарушения на технологичната 
дисциплина и мерките за безопасност, предвидени в проектите, които биха могли да 
доведат до възникване инциденти. При спазване на действащите норми и правила за 
работа тези рискове са минимални. Ще бъде изготвен авариен план. 

При  експлоатацията на жилищните сгради считаме, че опасността от 
инциденти е минимална.  

На подходящи места ще се поставят необходимите съоръжения за ръчно 
пожарогасене. За сградата ще се  предвиди метална пожарна стълба за достъп до 
покрива. 

Броят на живущите се предвижда да е до 90 човека и за евакуация ще се 
предвидят и осигурят евакуационни изходи. Всички врати по пътя за напускане на 
сградаите ще се отварят в посоката на евакуацията и ще са оборудвани с брави 
антипаник.  

Жилищните сгради и останалите елементи на инвестиционното предложение не 
попадат в приложното поле на изискванията по чл. 103 ал.1 от ЗООС за класификация на 
предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал и предприятие/съоръжение с висок 
рисков потенциал. 

В района не са налични предприятия и/или съоръжения, класифицирани  с 
„висок рисков потенциал” или „нисък рисков потенциал”, по смисъла на Глава седма, 
Раздел I към действащия Закон за опазване на околната среда. Не е постъпвала 
информация за изграждане на нови или за промяна на съществуващи 
предприятия/съоръжения на територията на общината, които попадат в обхвата на Глава 
седма, Раздел I на ЗООС.  

Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 
опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови 
предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на 
ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие 
върху факторите на жизнената среда, определени в § 1, т. 12 от допълнителните 
разпоредби на Закона за здравето. 

Дейността не е свързана с въвеждане на въздействия, влияещи отрицателно 
върху "Факторите на жизнената среда", определени § 1, т. 12 от допълнителните 
разпоредби на Закона за здравето - води, предназначени за питейно-битови нужди; води, 
предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за 
профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;  шум и вибрации в жилищни, обществени 
сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и 
обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, 
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обществените сгради и урбанизираните територии; фактори и биологични агенти в 
обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух. 

 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 
временни дейности по време на строителството.  

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в Поземлени имоти с 
идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, квартал 54 и 55, по плана на село 
Гурмазово, община Божурище.  

 
Местоположението на двата имота е представено по-долу и на извадка от 

кадастралната карта: 
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18174.18.182       18174.18.273, 

Поземлен имот 18174.18.273 с площ 5.699 дка в местността „Мъртвак” е наша 
обща собственост като възложители - Даниела Славова Тодорова и Жаклин Робертова 
Събева - Нотариален акт № 58, том VII, рег.1804, дело 869 от 14.08.2019 г., издаден от 
Служба по вписванията град Сливница .  

Поземлен имот 18174.18.182 с площ 11.281 дка е с едноличен собственик- 
Даниела Славова Тодорова - Нотариален акт № 188, том VI, рег.1694, дело 821 от 
25.07.2019 г., издаден от Служба по вписванията град Сливница . 

Имотите отстоят на 165 метра на север от сегашните регулационни граници на 
село Гурмазово. 

Характерът на инвестиционното ни предложение е такъв, че не се налага и не 
предвиждаме използването на други терени, извън двата имота.  

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 
включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 
приложение № 3 към ЗООС. 

Основните параметри на инвестиционното предложение представихме в т. II.1.а. 

Предвиждаме жилищно строителство – в зависимост от търсенето поетапно 
изграждането на до 22 еднофамилни жилищни сгради с кота корниз до 10 м, с възможност 
за два жилищни етажа, сутерен до 1.20 м над кота терен и използваем подпокривен етаж. 
Ще се проектират и изградят и елементи на техническата инфраструктура. 

„Водоснабдяване и канализация“ София област е изразила Становище с 
изх.№ТО-2321/29.11.2019г., че не съществува техническа възможност за водоснабдяване 
и отвеждане на отпадъчни води от имотите, тъй като в близост няма мрежи и съоръжения 
в експлоатация. Това е моментна ситуация за двата поземлени имота. На извадката от 
Предварителния проект на ОУП на община Божурище, представена по-долу, е видно, че в 
непосредствена близост от изток преминава водопровод ф100 към ПС“Гурмазово“. 
Отчитайки факта, че територията е предвидена за разширение на строителната граница 
на селото, със сигурност в перспектива ще бъдат изградени необходимите съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване на цялата територия на устройствената зона и мрежи за 
нейното обезпечаване, което е заложено в средносрочна перспектива в Общинския план 
за развитие, Стратегическа цел 2 и ПП на ОУПО. 

Водоснабдяването може да се осъществи от питейния водопровод на село 
Гурмазово, като подробно се проучат техническите възможности за това. 

Съществуващата ситуация е представена на извадка от ПП на ОУП на община 
Божурище по-долу. 
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18174.18.273          18174.18.182                    Село Гурмазово     

В Общинския план за развитие, Стратегическа цел 2: Адаптиране на общинската 
територия към устойчив модел на териториално устройство, осигуряващо ефективно 
инфраструктурно осигуряване и качествена среда за обитаване и бизнес е предвидена 
Мярка 2.1.2: Подобряване и модернизация на водният сектор, канализацията и 
пречистването на отпадните води; 

• Реконструкция на водопроводна мрежа – с. Гурмазово; 

• Изграждане на канализационна мрежа – с. Гурмазово; 

Проектирана е устройствена зона  „жилищна зона с малкоетажно застрояване“ (Жм). 

Оразмерителните водни количества ще се определят съгласно Приложение №4 
към чл.19 на Наредба №4, по формулите:  

                       Σ q н,макс.д . М сгр.  

Q макс,д =----------------------------------, куб.м/д  

                              1000  

qмакс сек    =   0,25   Еа  . qв отн  0,6 + 0,012E а . qв отн        л/с 

където: 

Q макс,д - макс. денонощно водно количество 

qмакс сек - макс. секундно водно количество    

и възлизат на: 

Q макс,д - 17,6 куб.м/д 

qмакс сек – 1,6    л/с 
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Оразмерителните водни количества ще са определени при норма на макс. 
денонощно водно 200 л/д за жител и брой жители – 88 . 

Съгласно НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност в зависимост от функционалната му пожарна 
опасност обектите се определят на клас Ф1, подклас Ф1.4. Категорията по пожарна 
опасност на помещенията на обекта е  Ф5В. Съгласно чл. 172 и табл.№16  вода за 
външно пожарогасене е необходима с разход на вода 5,0 л/сек. 

Алтернативно решение е водоснабдяване чрез изграждане на собствен 
водоизточник в единия имот след провеждането на процедура по Закона за водите и 
получаване на разрешително за водовземане от подземни води.  

В хидрогеоложко отношение теренът се характеризира с наличие на грунтови 
подземни води, привързани към кватернерните пясъчни глини с чакълести вложения. 
Нивото на подземните води се установява на дълбочина 5.5-8.5 м от ниво терен при 
сезонно колебание от 0.5-0.8 м. Хидродинамичният им наклон е с посока девер-
североизток.  Хидрогеоложките условия са описани подробно в приложената 
хидрогеоложка записка към Искането за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда. 

На този етап не са извършвани необходимите хидрогеоложки проучвания. 
Водовзмането ще е от Подземно водно тяло „Пукнатинни води в района на река Ерма и 
река Искър” с код BG1G00000K2038. Формирано е в хипергенната напукана и изветряла 
зона на горнокредните вулканогенно-седиментни скали. По тип е безнапорно. Подхранва 
се предимно от валежи. Дренира се по склоновете в обсега на афльориментите на 
скалите чрез извори с променлив дебит и чрез водовземни съоръжения. 

Поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, квартал 54 и 
55, по плана на село Гурмазово, община Божурище не попадат в зони за защита на 
водите  съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите. 

На този етап предлагаме бъдещото водовземане за собствени нужди да се 
извърши в урегулирания поземлен имот за обществено обслужваща дейност на место с 
координати:             х=309021.8727         Y=4737359.2840  

За изграждане на тръбния кладенец  ще бъде използвана традиционна и 
стандартна технология, която включва следните дейности: 

 Транспортиране до площадката на оборудването и материалите;  

 Прокарване на сондажен отвор; 

 Геофизичен каротаж в интервала за определяне на водоносните зони и 
проектиране разположението на фиртрите; 

 Спускане на експлроатационно-филтрова РУС колона с изпълнение на 
гравийна засипка; 

 Опитно-филтрационно изследване за определяне филтрационните 
характеристики на водовместващите пластове с продължителност 24 часа и 
проследяване възстановяването на водното ниво; 

 Хидравличен тест на три степени на дебита и минимум един час за всяка 
степен за определяне  на хидравличвната ефективност на кладенеца; 
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 Опробване на подземните води за химичен анализ; 

 Изготвяне на документацията за оценка възможния дебит;  

 Рекултивация на терена. 

Тръбният кладенец се предвижда да бъде изграден с дълбочина до 12 м чрез 
моторна сонда.  

Предвидено е изграждане на разделна канализационна система. Ще се генерират 
дъждовни и битови отпадъчни води.  

Дъждовните води от покривите ще се събират и дренират в почвата, а тези от 
улиците ще се заустват на прилежащия терен. Битовите отпадъчни води чрез 
канализация ще се събират в безотточни водоплътни изгребни ями и ще се транспортират 
периодично до най-близката функционираща ПСОВ. В средносрочен план е предвидено 
изграждането на ГПСОВ Божурище. 

Захранването с електроенергия ще бъде на база изискванията и условията, 
поставени в становище на „ЧЕЗ Разпределение България'' АД. Възможно е директно 
присъединаване на сградите към съществуващи мрежи и съоръжения ниско напрежение 
или при необходимост ще се изгради трафопост в УПИ -ІХ, предвидено и за инженерна 
инфраструктура. 

Достъпът до еднофамилните жилищни сгради ще се осъществява по 
новопредвидена обслужваща улица с габарит от 8 м от югоизток и югозапад, която ще се 
свържи със съществуващата улична мрежа на селото, отстояща на 165 м, а оттам към 
третокласен път III-638. За изграждането й ще се предвиди уширяване на съществуващ 
общински „черен“ път, за сметка на площи от имотите на Възложителя. Ще се проектира и  
още една обслужваща улица тип „примка“ и тупикс габарит от 6 м., които изцяло попадат 
върху имотите. 

За осъществяване на инвестиционното предложение ще е необходимо 
разработването на Подробен устройствен план като План за застрояване. ПУП - ПРЗ ще 
определя устройствените показатели, задължителни при проектирането на обекта и 
комуникациите към него. Подробността на предвижданията ще се свеждат до изясняване 
на начина на застрояване, устройствената зона, границата за промяна на режима, 
ограничителната линия на застрояване, етажност и градоустройствените параметри 
съобразно бъдещо предназначение на имоти 18174.18.182 и 18174.18.273.   

ПУП - ПРЗ ще бъде изготвен при спазване на действащите в страната норми и 
нормативи – Закон за устройство на територията, Наредба № 7, обн. 2003 г., посл. изм. 
ДВ, бр. бр. 21 от 2013 г., за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони и Наредба № 8 обн.2001 г., посл. Изм. бр. 22 от 2014 г, за 
обема и съдържанието на устройствените планове . 

Предвиждаме проектът за ПУП-ПРЗ да има следните характеристики: 

►номер на имотите и масива по кадастралната карта на село Гурмазово, община 
Божурище  

►устройствена зона - „жилищна зона с малкоетажно застрояване“ . Устройва се и 
се застроява, съгласно от чл.16 до чл.20 от Наредба №7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони от 22.12.2003г. 
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►обща площ – 16.980 дка, съответно 11.281 дка в ПИ 18174.18.182 и 5.699 дка в 
ПИ 18174.18.273.   

► плътност на застрояване – до 50 %; 

► интензивност на застрояване – Кинт до 1; 

►озеленена площ – не по-малко от 50 %.; 

► височина при кота корниз – до 10 м / до 3 етажа/; 

►начин на застрояване – свободно. 

Предвижда се обособяването на: 

 22 броя урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, в които ще 
се изграждат еднофамилни жилищни сгради, с кота корниз до 10 м (с възможност за два 
жилищни етажа, сутерен до 1.20 м над кота терен и използваем подпокривен етаж); 

 един урегулиран поземлен имот за обществено обслужваща дейност и 
техническа инфраструктура, в който  се осигури възможност и допускаме да се изградят 
обслужваща сграда с магазин, фризьорски салон, кафе, фитнес зала и други дейности, 
съотносими към жилищната функция на прилежащата територия, съгласно чл.17 от 
Наредба №7 от 22.12.2003г. При необходимост ще се изградят и елементи на 
техническата инфраструктура (трафопост, собствен водоизточник, резервоар и т.н.); 

Устройваната територия отстои на 165 метра на север от сегашните 
регулационни граници на село Гурмазово. Предлаганият ПУП-ПРЗ изцяло отговаря на 
предвижданията на публикувания Предварителен проект за Общ устройствен план на 
община Божурище. Имотите в обхвата на настоящата разработка попадат в 
новопредвидената строителна граница за разширение на село Гурмазово, с устройствена 
зона  „жилищна зона с малкоетажно застрояване“ (Жм). 

Планът ще въведе следните промени в статуса на поземлениите имоти: 

ИМОТ 

№ 

Площ 

(дка) 

трайно предназначение на 
територията 

начин на трайно ползване 

 

настоящо бъдещо настоящ бъдещ 

18174.18.182 11.281 земеделска урбанизирана нива – 4 категория жилищно 
строителство 

18174.18.273 5.699 земеделска урбанизирана нива – 4 категория жилищно 
строителство 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост 
от изграждане на нови пътища при строителството. До всички бъдещи работни площадки 
е осигурен достъп по съществуващите полски пътища. 

Достъпът до еднофамилните жилищни сгради ще се осъществява по 
новопредвидена обслужваща улица с габарит от 8 м от югоизток и югозапад, която ще се 
свържи със съществуващата улична мрежа на селото, отстояща на 165 м, а оттам към 
третокласен път III-638. За изграждането й ще се предвиди уширяване на съществуващ 
общински „черен“ път, за сметка на площи от имотите на Възложителя.  
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Ще се проектира и  още една обслужваща улица тип „примка“ и тупикс с габарит 
от 6 м., които изцяло попадат върху имотите. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Процедурата предвижда първоначално изготвяне на един етап на ПУП-ПРЗ, 
който ще послужи за основа за изготвяне на техническите проекти.   

След одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж 
от Община Божурище, ще започнат поетапно строително-монтажни работи . 

Дейностите започват с изземване и депониране на хумусния слой, в рамките на 
имотите, които се оформят като „строителна площадка” след приключване на 
процедурата по промяна в предназначението на земята.  

 Изграждане на подходи в рамките на полските пътища и оформяне на 
площадките; 

 Изграждане на техническата инфраструктура на обекта,  

 Строително–монтажни работи  

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Акт 15/. 
Обективно не съществуват ограничения в срока на експлоатация.   

6. Предлагани методи за строителство  

Предлаганите методи за строителство са традиционни за монолитното 
строителство  и включват изкопни, кофражно – армировъчни, зидаро – мазачески  работи  
и изливане на бетон. Не се налага прилагането на взривни работи. 

За времето на строителството са предвидени и ще се обoрудват фургони, 
предназначени за съблекални за работниците, назначения, склад за инвентар и резервни 
части. 

При извършването на строителни дейности ще се използват най-добрите налични 
техники.  Ще се използва съвременна високоефективна техника. 

7.  Доказване на необходимостта от инвестиционното  предложение. 

От години се наблюдава нарастващ интерес към спокоен и уединен живот сред 
природата - далеч от все по-пренаселената и презастроена София.  Ако по традиция той 
е характерен за хората в предпенсионна възраст, то сега се наблюдава и сред млади 
семейства с деца, които търсят имоти в сателитни или периферни селища на столицата и 
другите големи градове. 

 Нараства търсенето на  комплекси от еднофамилни, двуфамилни и редови къщи 
около София. 

Предложението за жилищно строителство е изцяло съобразено с изискванията 
на българското законодателство, в т.ч. и екологично. Въпреки че няма общоприето 
определение за понятието „устойчиво строителство” при проектирането и реализацията 
на сградите  ще се придържаме към това на Международния съвет за строителство от 
1998 г – „създаване и поддържане на здравословна сградна среда, основана на 
принципите на ефективно използване на ресурси и екология” и към изведените от него 7 
принципа (критерия) за устойчиво строителство - редуциране на ресурсите за 
строителството (редуциране); повторно използване на ресурси (отново); използване на 
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рециклирани материали (рециклиране); опазване на природната среда (природа); 
изключване използването на токсични материали (тoксични); гарантирана евтина 
поддръжка (икономика); акцент върху качеството (качество). 

Реализацията на залаганите дейности е в съответствие с изискванията, 
произтичащи от съвременното хармонизирано българско законодателство са гаранция за 
постигане целите на устойчивото развитие, разглеждано като постигане на баланс 
между социалните и екологични принципи, като социално оправдано и екологосъобразно 
икщономическо резвитие. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното 
предложение, даващи информация за физическите, природните и 
антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи 
от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, 
подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

Картен материал с границите и обхвата на инвестиционното предложение 
представихме в т. II.3. 

В границите на имотите и в близост до тях няма обявени защитени природни 
територии. Такива не са обявени и на цялата територия на община Божурище. 

На над 5 км североизточно от имотите във влажните ливади между град 
Божурище и село Волуяк е разположена защитена местност „Теснолист божур” с код в 
регистъра 593, обявена за със Заповед № РД-592 от 28.08.2017 г., бр. 85/ , публикувана в 
Държавен вестник бр. 85/2017 г. Опазва растителен вид теснолистен божур (Paeonia 
tenuifolia) и неговото местообитани на площ от 13,5 ха хектара в землището на село 
Волуяк, община Столична. 

Имотите са разположени извън границите на обявени или предложени за 
обявяване защитени зони. 

На отстояние около 10 км западно е разположена най-близката защитена зона 
„Мещица” с идентификационен код BG0002101, обявена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за 
биологичното разнообразие, изграждани по европейската програма Натура2000, в частта 
й за опазване на местообитанията на птиците по Директива 79/409/ЕЕС. Обявена е със 
Заповед № РД-809 от 6 ноември 2008 г. (обн. ДВ, бр. 108/2008 г.) на Министъра на 
околната среда и водите на площ 3416.32 ха. Предмет на опазване са ливаден дърдавец 
(Crex crex) и червеногърба сврачка (Lanius collurio). Много малка част от нея еи включена 
в землищата на селата Делян и Златуша, община Божурище. 

В близост няма защитени зони по Директива 92/43/EEC. 

Характерът на предвидените дейности не предполагат въздействие върху 
елементи на националната екологична мрежа. 

Земята в имотите в миналото е била обработваема, но в последствие запустява. 
Липсват естествени богати на видове тревостои. Наличните са с изцяло вторичен 
произход и разнотревие от широкоразпространени рудерални видове. В рамките на 
имотите и околното  пространство няма локалитети на защитени растителни видове. Не 
се засягат формирани хабитати от Приложение № I на Директива 92/43/EEC и 
Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие,  
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Зооценозата е бедна. Липсват данни за установени редки и защитени 
животински видове. 

Характерът на дейността не предполага значимо въздействие върху 
характерния в момента ландшафт,  

При стриктно изпълнение на екологичните изисквания, които ще бъдат заложени 
в тнехническите проекти, планираните дейности няма да въздействат по никакъв начин на 
околната среда в района 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето 
на инвестиционното предложение. 

Земите, обект на инвестиционното предложение, са експлоатирани за 
селскостопанско произоводство в миналото и с начин на трайно ползване „нива”, както и 
по-голямата част от околните имоти, но няма използваеми в момента за селско или горско 
стопанство площи, които да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното 
предложение. 

По-голяма част са вече със сменено предназначение. 

Предлаганата дейност изцяло отговаря на предвижданията на публикувания 
Предварителен проект за Общ устройствен план на община Божурище. Имотите в 
обхвата на настоящата разработка попадат в новопредвидената строителна граница за 
разширение на село Гурмазово, с устройствена зона  „жилищна зона с малкоетажно 
застрояване“ (Жм). 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да внесе изменения 
традиционото земеползване в района. 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, 
защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 
и др.; Национална екологична мрежа. 

В близост до площадките няма наличие на санитарно-охранителни зони, 
свързани с питейни и други водохващания. На територията на община Божурище няма 
определена Зона за защита на повърхностни води, предназначени за питейно битово 
водоснабдяване. 

Районът попада в „чувствителна зона“. Понятието „чувствителни зони“ е 
термин от Директива 91/271/ЕЕС и характеризира водоприемник, който се намира или има 
риск да достигне състояние на еутрофикация – обогатяване с биогенните елементи азот и 
фосфор. Това състояние е свързано с ускорен растеж на водорасли и по-висши 
растителни видове, в резултат на което настъпва нежелано нарушаване в баланса на 
присъстващите във водите организми и влошаване на качеството на водите. Министърът 
на околната среда и водите със Заповед №РД.970/28.07.2003 г. определя 
водоприемниците, които са определени за чувствителни зони.  

Водните тела на територията на общината са част от чувствителна зона с код 
BGCSARI04 и име на зоната- Водосборен басейн на р. Искър, който е част от Дунавския 
басейн у нас. 
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За населени места под 2000 е.ж. - малки населени места, каквито са тези в 
община Божурище (без гр. Божурище), нормативната база няма задължителното 
изискване за изграждане на канализационна система с ПСОВ.  

Тези населени места следва да използват индивидуални водоплътни съоръжения 
за битово-фекалните отпадъчни води /чл.87 от ЗУТ/.  

Реализацията на инвестниционното предложение не води до допълнителна 
еутрофикация на водните обекти в района. 

Районът не попада в нитратно уязвима зона, регламентирани за България със 
Заповед № РД -930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени и 
застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които 
водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници.  

Инвестиционното предложение не е свързано с изпускане на замърсени 
отпадъчни води и емитиране на вредности във въздуха, водите и почвите. В този смисъл 
реализацията му не променя съгашното състояние и няма да повлияе в посока 
влошаване качествата на водите в района. Не се нарушават изискванията за 
чувствителна и уязвима зона. 

 Описаното местоположение и параметри на инвестиционното предложение не 
създават възможности за въздействие върху елементите на националната екологична 
мрежа и върху чувствителни по отношение на биологичното разнообразие територии. 
Характерът на дейността и описаните отстояния и характеристики на най-близките 
защитени природни територии и защитени зони не предполагат значително увеличаване 
на антропогенния натиск върху тях, водещо до влошаване структурата и фрагментиране 
на популации или увреждане на ключовите елементи на околните защитени зони. 

Популациите на установените в района постоянни растителни и животински 
видове са широко и повсеместно разпространени в страната ни. Характерно за тях е, че 
са силно пластични и плътно заемат всички подходящи местообитания и реализацията на 
проекта няма да повлияе съществено на състоянието в ареалите им. Влиянието на 
инвестиционното предложение върху околната среда ще се ограничи само в рамките на 
имотите.  

Характерът му и цитираните отстояния изключва възможността за каквото и да е 
въздействие върху установените типове местообитания, предмет на опазване в защитени 
зони, както и върху популациите на видовете и техните местообитания. 

Дейността по никакъв начин няма да въздейства върху сегашния статус на 
санитарно-хигиенните условия в района. Не се очаква неблагоприятно въздействие върху 
здравето на хората от района.   

Няма потенциално засегнато население и територии, зони и обекти със 
специфичен хигиено-охранителен статус. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например 
добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 
жилищно строителство 

Не се налага и не предвиждаме реализацията други дейности, извън описаните.  

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 
предложение  
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За реализация на инвестиционното предложение са необходими: 

 Решение по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда за 
преценка необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда 
и по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, респективно  Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони,  издадени от Директора на РИОСВ София;  

 Провеждането на процедура по Закона за водите и получаване на 
разрешително за водовземане от подземни води, издадено от Директора на Басейнова 
дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център град Плевен; 

 Изготвяне и утвърждаване от община Божурище на ПУП-ПРЗ; 

  Решение за смяна предназначението на земеделски земи, издадено от 
Областна служба „Земеделие” – София област;  

 Виза за проектиране, издадена от гл.архитект на община Божурище; 

 Разрешения за строеж, след преминали процедури по ЗУТ, издадени от 
Община Божурище. 

 

ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО 
МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ 
ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО 
ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-
КОНКРЕТНО:  

1. Съществуващо и одобрено земеползване – не се променя установеното 
земеползване в района, като ще се смени предназначението само на двата имота 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия – не се засягат;  

3.  Крайбрежни зони и морска околна среда – не се засягат; 

4. Планински и горски райони – не се засягат; 

5. Защитени със закон територии – не се засягат; 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа – не се засягат; 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност – не 
се засягат обекти с историческа, културна или археологическа стойност, а ландшафта се 
антопогенизира в малка степен;  

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 
подлежащи на здравна защита – не се засягат. 

 

ІV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 
ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
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1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните 
активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, 
ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и 
защитените територии. 

Процесът на изграждане и експлоатация на жилищните сгради ще бъде 
съобразен с всички норми и изисквания и няма да води до значими негативни последици 
по отношение на околната среда.  

В имотите и в близост до тях няма обявени недвижими културни ценности. 
Според Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“, 
НАИМ–БАН в пространствената структура на община Божурище са идентифицирани и 
регистрирани 19 археологически обекта /база данни на АИС АКБ за община Божурище, 
въведена до 15.03.2018 г/.  

Два от тях са на отстояние около километър североизточно от имотите - Селище 
от Късната античност на 1,55 км от центъра на град Божурище с площ 150 дка /1500134/ и 
Селище от Ранна желязна епоха, Римска епоха и Първа българска държава на 2,7 км от 
центъра на град Божурище с площ 100 дка /1500136/. Селище от Късна Римска епоха в 
местността Грамада при село Гурмазово с площ 5 дка /1500145/ е разположено на около 
два км източно. И трите са с режим „Б”.  Не се очаква въздействие от реализацията на 
бъдещото жилищно строителство. 

По-осезателно въздействие върху околната среда се очаква в периода на 
изграждането на жилищните сгради, когато ще се завиши нивото на действие на 
антропогенните фактори - нивата на шум и вибрации, временно и локално запрашаване 
на приземния атмосферен слой... Незначително и временно ще се завиши количеството 
на вредните вещества във въздуха, отделяни от трафика на автомобилния транспорт и 
строителната техника - въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди, серни оксиди, 
оловни аерозоли, алдехиди, сажди, водни пари и др. Ще се генерират макар и минимално 
количество битово-фекални отпадъчни води. Съществува опасност от увреждане на 
терени от навлизане на машини в тях или от разливи на гориво-смазочни материали. При 
строителството ще се генерират известни количества строителни отпадъци, а при 
експлоатацията ще се генерират само битови отпадъци – опаковки, стъкло, хартия, 
картон, биоразградими отпадъци...  

При строителството хумусният слой ще бъде отнет и временно депониран по 
изискванията на Наредба №26/2002г. за рекултивация на нарушени 
терени, подобряване на слабопродуктивни еми, отнемане и оползотворяване на хумусния 
пласт, издадена от Министъра на земеделието и хранителната промишленост, Министъра 
на околната среда, Министъра на териториалното развитие и строителството и Комитета 
по горите към Министерския съвет. Ще се използва при реализацията на заложеното мин. 
50 % озеленяване.  

Очакваното при строителството въздействие ще е краткотрайно, предвид 
поетапното изграждане на сградите, определено от конюктурата на пазара. 

При експлоатацията въздействията са сведени до минимум, тъй като новата 
жилищна зона ще бъде обезпечена инфраструктурно.  

Общо от предвиденото жилищно строителство не се очаква вредно въздействие 
върху хората и тяхното здраве,  материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, 
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водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното 
разнообразие, защитените територии, единични и групови паметници на културата и т.н.  

Евентуалните негативните въздействия са  минимални и се изразяват основно в 
следното: 

- завишени нива на шума и вибрациите по време на строителството и 
експлоатацията, локализирано само в тесен район около сградите; 

- трайно увреждане на около 8 дка земя, предвидена за застрояване 
/плътност на застрояване–до 50 % по проект за ПУП-ПРЗ/ с известна промяна в 
съществуващия  ландшафт; 

- евентуално замърсяване на околните терени с битови отпадъци,  от гориво-
смазочни материали от МПС или разсипване на строителните материали  при превоза им. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 
включително на разположените в близост до инвестиционното предложение 

Описаното местоположение и параметри на инвестиционното предложение не 
създават възможности за въздействие върху обявени или потенциални елементи на 
националната екологична мрежа. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на 
инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия 

Рискът от аварии е свързан с нарушения на технологичната дисциплина и 
мерките за безопасност при строителството, предвидени в техническите проекти, които 
биха могли да доведат до възникване на запалване или самозапалване на горими 
отпадъци. При спазване на действащите норми и правила за работа тези рискове са 
минимални. Липсват основания за очакване на големи аварии или бедствия. 

Инвестиционното предложение не попада в приложното поле на изискванията по 
чл. 103 ал.1 от ЗООС за класификация на предприятие/съоръжение с нисък рисков 
потенциал и предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, 
кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, 
положително и отрицателно). 

Въздействието се очаква да бъде пряко, минимално, дълготрайно и основно 
негативно в рамките на допустимите граници.  

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; 
засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно 
селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Предложението предвижда изграждане на еднофамилни жилищни сгради в 
собствените ни Поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, квартал 
54 и 55, по плана на село Гурмазово, община Божурище на ограничена площ от 16.980 дка 
и няма да засегне по никакъв начин населението му и това на град Божурище и 
останалите по-близките населени места. 

  6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието   

Очакваме основно минимално, с ниска интензивност и негативно въздействие 
общо върху компонентите на околната среда, свързано с минимални прахови и газови 
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емисии във въздуха по време на строителството и минимално площно засягане на земи. 
По-глобално погледнато въздействието ще е дълготрайно, с ниска интензивност и 
основно негативно в рамките на допустимите граници. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта 
на въздействието. 

Въздействието от инвестиционното предложение очакваме в двата етапа на 
неговата реализация. То ще стартира с началото на изграждането на жилищните сгради и 
необходимата инфраструктура, когато ще е краткотрайно за строителството на всяка 
сграда в рамките на периода на строителство и със сравнително висока интензивност, но 
разтегнато във времето. 

В периода на експлоатация очакваме дълготрайно, с ниска интензивност. 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 
инвестиционни предложения. 

Изграждането жилищните сгради няма пряка връзка с други съществуващи и 
одобрени с устройствен или друг план дейности.  

Възможно е реализацията да съвпадне с изграждането на други жилищни 
постройки в района, предвид характерът на устройствената зона по Предварителен 
проект за Общ устройствен план на община Божурище. Имотите попадат в 
новопредвидената строителна граница за разширение на село Гурмазово, с устройствена 
зона  „жилищна зона с малкоетажно застрояване“ (Жм). 

Не може да се очаква комбинирането с въздействия на други съществуващи 
и/или одобрени инвестиционни предложения.  

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Изграждането на сградите няма да причини допълнително натоварване на 
жизнената среда на жителите на село Гурмазово, град Божурище и най-близките селища. 

В района няма  организирани източници за замърсяване на атмосферния 
въздух. Не се предвиждат процеси, водещи до емисии в атмосферния въздух. По-
мащабни емисии на прах и вредни вещества в приземния атмосферен слой очакваме при 
строителството на къщите. При необходимост ще се извърши оросяване на работните 
площадки и временните транспортни пътища.  

Ограничено локално механично замърсяване на въздуха ще се явява в 
следствие на засиленият трафик на моторни превозни средства в района. При 
експлоатацията няма да се отделят значими количества химически вещества, които да 
влошават качествата на приземния атмосферен слой. Не се предвиждат процеси, водещи 
до емисии в атмосферния въздух. Ще се използват машини за бита на електрически ток. 

Източник на шум и вибрации в работната (околната) среда при строителството 
ще са само двигателите на превозните средства и технологичното оборудване. То няма 
да надвишава нормите за работна среда, а причиняваното от товарни автомобили 
натоварване в околната среда от 80-87 dBA е епизодично, краткотрайно и локално.  

При експлоатацията шумовото натоварване в района ще е минимално и ще се 
формира от движещите се автомобили, свързани с битовите дейности. 
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Изграждането и експлоатацията на обекта няма да причини шумово наднормено 
натоварване на околната среда на жителите на село Гурмазово, на растителния и 
животински свят. Не се очакват шумови нива, които превишават нормите съгласно 
определените с НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, 
издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, 
обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г. За зоните за обществен и индивидуален отдих 
еквивалентно ниво на шума през деня е 45dB(A),  вечер 40dB(A), а през нощта 35dB(A). 

Влизането на тежки машини при строителството ще се извършва по утвърдените 
полски пътища и няма да бъде допуснато увреждане на обработваеми земи. 
Строителството ще бъде извършено в сухо време и в извън размножителния период на  
животните. В случая летния сезон е най-подходящ.   

Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане разливи на горивни и 
смазочни материали.  

Няма да бъде допуснато разсипването на строителни материали и  отпадъци. 
Разкритите земни маси отново ще се използват за изравняване на терена до 
първоначалния му вид. 

При експлоатацията достъпът до еднофамилните жилищни сгради ще се 
осъществява по новопредвидени обслужващи улици. 

В границите на имотите няма постоянно течащи водни течения. В землището на 
селото и южно от регулационните му граници протича река Гурмазовска. Районът попада 
над Подземно водно тяло „Пукнатинни води в района на река Ерма и река Искър” с код 
BG1G00000K2038. С изграждането на площадкова и разделна канализация и заустване на 
отпадъчните битови води във водоплътни безоточни изгребни ями, от където ще се 
транспортират периодично до най-близката функционираща ПСОВ, няма да се допусне 
влошаване качествата на повърхностните и подземни води в района.  

В средносрочен план според Общинския план за развитие и проекта за Общ 
устройствен план на община Божурище е предвидено изграждането на канализационни 
системи в селищата, в т.ч. и село Гурмазово и ПСОВ в общинския център, което е чудесна 
алтернатива за включване в бъдеще при реализацията им.  

Експлоатацията на жилищните сгради не е свързана с дейности, отделящи 
силно замърсени отпадъчни води. Дейностите не дават основание за допускане на 
каквото и да е въздействие върху качествените и количествени характеристики на 
повърхностното и подземно водно тяло. 

Биологичното разнообразие в рамките на имотите е бедно, предвид бившият 
им обработваем характер. В момента площта е заета от разнотревие и силно се развиват 
бурени и храсти. Няма находища и местообитания на защитени растителни и животински 
видове. Въздействието върху биологичното разнообразие и елементите на националната 
екологична мрежа е разгледано в т.ІІІ на настоящата информация.  
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С проекта се внасят нови урбанизационни  елементи в съществуващия 
ландшафт, но с предвиденото над 50 % озеленяване ландшафтния облик на местността 
ще се подобри.  

Предвижда се сградите да бъдат климатизирани. Ще се използва единствено 
електрически ток. При желание и възможвост ще се монтират слънчеви панели.  

Реализацията на жилищните сгради ще бъде извършена, съгласно подробно 
разработени технически проекти, одобрени от Община Божурище, в които ще са 
предвидени всички необходими конструктивни и технологични допълнителни мерки по 
отношение недопускане и намаляване на отрицателните въздействия върху околната 
среда, неописани в настоящото инвестиционно предложение. 

Всички мерки за опазване на околната среда ще бъдат описани в различните 
части на работните проекти. 

10. Трансграничен характер на въздействието 

Въздействието е с локален характер и ще се ограничи само в рамките на 
работните площадки и прилеащите им близко разположени околни терени. 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното 
предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или 
компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху 
околната среда и човешкото здраве. 

Те са свързани със стриктното спазване на изискванията на българското 
хармонизирано екологично законодателство. 

С оглед функционирането на жилищните сгради в съзвучие с принципите на 
устойчивото развитие възложителите са набелязали мерки  за  предотвратяване, 
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите  
необлагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда. 

 При проектирането да се спазят устройствените показатели за 
устройствената зона -  „жилищна зона с малкоетажно застрояване“ (Жм).  

 Проектирането и реализацията да се извършат по изискванията на най-
добри налични техники в Европейския съюз. 

 Да се организират площадки в границите на новопроектираните УПИ за 
временно съхранение на строителни материали, на строителни отпадъци,  на хумус и на 
излишни земни маси. 

 Проектът за озеленяване да бъде съобразен със специфичните особености 
на ландшафта. Да не се използват инвазивни растителни видове. 

 Да не се допускат замърсявания от разливи на горива и смазочни 
материали от строителните машини и автомобили; 

 Да не се допуска извънгабаритно товарене на автомобили с насипни 
материали и извозването им без покривала. 

 При сухо и ветровито време да се оросяват строителните площадки по 
време на изкопните и транспортните дейност,  насипните материали и строителни 
отпадъци в местата, определени за временното им съхранение.  

 В случай на намиране на защитени животински видове в безпомощно 
състояние, да се действа по начина, указан в Закона за Биологичното разнообразие. 
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 Да се приложат и изпълняват изискванията и внедрената в общината 
система за събиране на генерираните битови отпадъци. 

 

При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда ще се 
предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване. 

 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

В законоустановения срок на осигурен обществен достъп до уведомлението за 
инвестиционно предложение не са постъпили становища, мнения и съображения от 
заинтересувани лица.  

 

 


