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Приложение № 2 към чл. 6 

  

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 

г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 

12.04.2019 г.) 

  

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

  

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.  „НАЦИОНАЛНА 

КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД 

ЕИК:  121 706 255,  седалище и адрес на управление:   гр. София, ул. „Ангел 

Кънчев” №1, ет.4,  

2. Пълен пощенски адрес. гр. София, ул. „Ангел Кънчев” №1, ет.4, 

3. Телефон, факс и e-mail. 02/8-902-902; , факс: 02/987-16-84, office@nciz.bg 

4. Лице за контакти. Весела Масова, тел. 02/8-902-975, 0885/506451 

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; 

 Настоящото инвестиционно предложение представлява нова фабрика за 
производство на растителни протеини със собствен водоизточник и пречиствателна 
станция в поземлен имот от 4288 м2 с идентификатор 17174.60.280, м. Спорното, с. 
Гурмазово, община Божурище, Софийска област. Използваемата част на парцела е 
3001,600 кв. м., в която ще бъде разположена производствената сграда, 
водоизточника и пречиствателния модул и необходимата инфраструктура за входящи 
и изходящи потоци суровини и готова продукция. 

 В сградата са разположени производствено помещение, четири складови 
помещения – едно за входящите суровини и три за готовата продукция. На второ ниво 
са разположени лаборатория и командно-електронен център за управление на 
производствения процес. Ще бъдат изградени и битови помещения с баня за 
персонала.  

 Производствената сграда ще е със собствена вентилационна, отоплителна и 
противопожарна система. В сградата ще бъде обособена и офисна част.  
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 В зависимост от посоката на производствения процес до сградата ще бъде 
пречиствателната станция (модул) за пречистване на отпадните води. 

 Производителност на фабриката. 

 Основната суровина за производството е слънчогледов шрот, вторичен 
продукт от производството на слънчогледово олио - по 12,0 тона/ден, от които ще се 
произвежда: 

 - слънчогледов протеинов концентрат 4,3 т/ден; 

 - слънчогледови фибри със 17% протеин – 4,8 т/ден; 

 - въглехидратен (захарен) сироп – 2,6 т/ден. 

 За производството са необходими: 

 - природен газ 8125 NM3/ден 

 - електрическа енергия – 36 800 kwh/ден 

 - вода – 56 тона/ден 

 като 18 тона от водата ще се рециклира за повторно използване, а отпадните 
води са 39 т дневно.  Тъй като водата не може да бъде подсигурена от НКИЗ е 
необходимо изграждане на водовземно съоръжение – сондажен тръбен кладенец с 
дебит не по-малко от 2,4 т на час. 

 При производствения процес няма източници на миризми и вредни емисии във 
въздуха. Отпадните води не съдържат вредни вещества, тежки метали и др., които да 
повлияят биоравновесието в околната среда. 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

 Инвестиционното предложение се отнася само за ПИ с идентификатор 
18174.60.280 в местността „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище, Софийска 
област. В посочения имот не съществуват други дейности. Няма пряка връзка с други 
съществуващи и одобрени дейности в обхвата на инвестиционното предложение. 
Всички външни инфраструктурни връзки, необходими за обекта, са изградени в 
близост и ще бъдат поддържани до границата на имота. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

 По време на строителството след подравняване на терена ще бъде използван 
натрошен камък 25 см пласт; отделеният черноземен пласт ще бъде използван в 
зоната за озеленяване. 

 По време на експлоатацията ще бъде използвана вода от водовземен тръбен 
кладенец 2,4 т/час. 

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

 Производственият процес не генерира отпадъци. Отпадъчните води, които 
представляват 70% от използваната вода, не съдържат вредни вещества и не 
замърсяват околната среда, а само микроскопични белтъчни частици от 
слънчогледовия шрот, които са полезни за обогатяване на почвата и въпреки това ще 
бъдат пречиствани. Отпадните води ще бъдат заустени в канализацията на 
икономичеката зона. Пречистените води ще бъдат с качества за поливане зелените 
площи и миене на улица и пътища. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 
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 Строителството и експлоатацията на инвестиционния проект нямат вредно 

въздействие върху околната среда. 

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

предложение; 

 Процесът е обезопасен откъм големи аварии и не може да предизвика 
бедствия. 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 

жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 

здравето. 

 Производството на слънчогледов протеин не оказва неблагоприятно 
въздействие върху факторите на жизнената среда на хората и не представлява риск 
за човешкото здраве. 

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

Имотът се намира в с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област, със 
следното описание: 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 18174.60.280 (осемнадесет хиляди 
сто седемдесет и четири, точка, шестдесет, точка, двеста и осемдесет) по 
КККР, одобрени със Заповед № РД-18-24/28.03.2016 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1662-10.03.2017 г. на 
началник на СГКК-Софийска област, с адрес на поземлен имот: с. Гурмазово, 
местност Спорното с площ 4 288 (четири хиляди двеста осемдесет и осем) 
квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар 
идентификатор: 18174.60.256, с номер по предходен план: 256, квартал: 3 
(три), парцел: ІI (втори), при съседи поземлени имоти с идентификатори: 
18174.60.345, 18174.60.281, 18174.60.279 съгласно скица на поземлен имот № 
15-275727-13.06.2017 г. на СГКК-Софийска област. 
 
Географски координати: ПИ №  18174.60.280 – 42°44'16.93"N / 23°11'48.82"E 

Площадката се намира в горецитирания имот отреден за промишлено и 
индустриално строителство.  

Временни дейности по време на строителството няма да бъдат извършвани.  

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. 

Технологичният процес е автоматизиран, непрекъснат, командва се чрез 
компютър – в зала за управление и наблюдение. За производството на 
белтъчен концентрат се използва слънчогледов шрот, който постъпва 
автоматично по 500 кг в резервоар, в който се смесва с вода 40 оС 1:9. След 
това се добавят необходимото количество ензими за протичане на ензимна 
хидролиза. Активността на ензимите се неутрализира чрез повишаване 
температурата на разтвора. Когато се произвежда протеин с по-ниска 
разтворимост, се използва алкална хидролиза пр. pH9. След активно 
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разбъркване, протеините и въглехидратите се отделят в разтвора. 
Разтворимата част се отделя от неразтворимата фракция чрез екстракционна 
декантираща центрофуга (не Алфа Лавел). Мократа неразтворима фракция 
автоматично  постъпва за сушене на раторна парова сушилня и след това се 
пълни в чували от 1 т. 

Течната фаза се изпомпва автоматично  за разделяне на протеините от 
въглехидратите чрез филтриране на нано-филтри (по големината на техните 
молекури) при ензимната хидролиза или чрез преципитация на белтъчините. 
След преципитацията разтворът се нуетрализира. 

Преципитираният протеин се отделя в разтвора от въглехидратите чрез 
центруфугиране, а въглехидратният разтвор се отправя във високоскоростен 
вакуумен изпарител за сгъстяване и автоматично пълнене във варели от 200 
литра. 

Протеиновата каша се отправя за сушене на пулверизационна сушилня на прах. 
Изсушеният протеинов прах се пълни в 25 кг торби на автоматична пакетираща 
машина. 

Изпарената вода от вакуумния изпарител се кондензира и се включва отново в 
производствения процес.  

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

Проектът не предвижда изграждане на нови или промяна на съществуващата 
инфраструктура, изградена от НКИЗ. Ще се използва пътната връзка с 
изграденото вече пътно платно с асфалтово покритие с вход-изход към имота. 

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

Ще се премине към работно проектиране и съгласуване на проекта със 
съгласувателните органи и получуване разрешително за строеж. 
Инвестиционното предложение не предвижда фази на закриване, 
възстановяване и последващо използване на терена. Строителството ще се 
извършва от лицензирани строителни компании по приета програма. 

6. Предлагани методи за строителство. 

- Най-напред ще бъде подравнен терена на строителната площадка до кота 
долен ръб на бъдещата настилка с насипан и уплътнен пласт от трошен камък 
с дебелина 25 см. 

- Фундиране с монтажни фундаменти с анкерни болтове под колоните на 
сградата. 

- Ще бъде построена сграда със стоманобетонна конструкция с размери: 

 - ширина – 24 м. 

 - дължина – 55 м. 

 - височина при улуците – 7 м. 

 - височина на билото – 9,10 м. 

Наклон на покрива 10о 

Стоманени главни колони 2Ʃ320 
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Носещата конструкция е  с ширина 24 м през 4 м по дължината на сградата. 

Всички елементи на носещата конструкция са непрекъснатогорещо 
поцинковани (Zn 275 гр/м2) и са от високо якостна стомана (FeE390G). 

Всички монтажни болтове са клас 8.8. 

Покрив от трислойни изолационни панели в съответствие с EN14509:2006 с 120 
мм изолационен слой. Между пластовете е с ламарина с външен и вътрешен 
лист 05/04 мм със силиконово полиестерно покритие с дебелина 25μm. 

Стени: трислойни термоизолационни панели за хоризонтален монтаж (EN 
14509:2006). 

Строителните дейности по монтажа ще бъдат извършени за 8 месеца с 
материали на белгийската фирма Фризомат. 

При строителството ще бъдат спазени всички европейски норми и стандарти. 

Строителството ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на 
територията и на издадените заповеди на Общината за осъществяване на 
строителни дейности. 

Строителството ще се осъществява съгласно условията на издаденото 
Разрешително за строеж. Предлага се сграда със стоманена конструкция тип 
АСТРА на белгийската фирма „Фризомат“. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Значението от използването на растителни протеини в световен мащаб 
нараства. Растителните протеини са основна част  от здравословното хранене 
на хората.  

На 22.11.2018 г. Европейската комисия е представила пред Европейския 
парламент доклад за растителните протеини, който ги определя като „основна 
съставна част от европейския хранително-вкусов сектор“ и се предлагат мерки 
за насърчаване на производството им. Наблюдава се ръст в оборотите на 
алтернативно месо и мляко от растителни протеини: 

 2013 г. – 1 800 млн. € 

 2014 г. – 2 000 млн. € 

 2015 г. – 2 300 млн. € 

 2016 г. – 2 600 млн. € 

 2017 г. – 2 900 млн. € 

Някои страни са си поставили амбициозна програма за увеличаване дела на 
растителните протеини в храната на населението си. Например, в Нидерландия 
настоящото съотношение между растителни и животински протеини е 37:63, а 
за 2025 г. това съотношение трябва да е 50:50. Този баланс е първата стъпка 
към по-здравословно хранене. 

У нас изключителен интерес представлява слънчогледа, който съдържа 
протеин с много високо качество. В последно време се наблюдава голямо 
търсене на слънчогледов протеин, който се използва за хранителната 
промишленост за производство на хляб, слънчогледово мляко, кисело мляко  
със слънчогледов протеин, сладолед, алтернативно месо и мляко. Поради тази 
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причина се наложи нуждата от реализация на този иновативен проект за 
производство на слънчогледов протеин. 

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. 

 

Координати: 42° 44' 16.98'' С; 23° 11' 48.75'' И 

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

Съществуващият парцел граничи с пътища и няма съществуващо 
земеползване до имота. 

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. 

На територията на Икономическа зона София-Божурище, в т.ч. и отредения 
парцел, не съществуват чувствителни защитени и санитарно-охранителни 
зони. Няма изградени съоръжения за питейна вода и минерални извори. 

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

Инвестиционният проект не предвижда странични дейности / добив на 
строителни материали, дърводобив, добив на ел. енергия от силата на вятъра, 
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както и със жилищно строителство/ освен производството на растителни 
протеини. 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

За реализация на инвестиционното предложение се изискват 
съгласуватене на част ВиК, от оператора „Софийска вода“АД, от ЧЕЗ 
България ЕАД относно изграждане на трафопост НН и изискванията за 
мерене на ел.енергията, Разрешение за строеж от Община Божурище, 
получаване на направление на строителните отпадъци и излишни земни 
маси от Община Божурище. 

III. 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; 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

4. планински и горски райони; 

5. защитени със закон територии; 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 
здравна защита. 

Местоположението на инвестиционното предложение се намира на територията на 
Икономическа зона София-Божурище, община Божурище, която е отредена за 
изграждане на промишлени предприятия и складове, безвредни производства, 
както и обекти с обществено предназначение. Инвестиционното предложение не 
оказва влияние върху географските райони отразени в ІІІ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

IV. 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: 

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. 
Инвестиционното предложение което се предвижда да се осъществи, няма да 
оказва негативно въздействие върху хората и тяхното здраве. То не е свързано 
със замърсяващи дейности, производственият процес не включва работа с 
опасни вещества. Предвижда изграждане на стационарни производствени 
сгради  със складове за материали и готова продукция и офиси. Тези дейности 
не са свързани с рискове за човешкото здраве.  
Поземленият имот се намира на 1 км от населеното място и по тази причина не 
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се очаква антропогенен натиск върху територията на града с допълнително  
нови обитатели. 
Инвестиционното предложение няма да оказва негативно влияние и върху 
здравето на живущите в град Божурище, тъй като то е достатъчно отдалечено 
и е свързано със строителство на сграда за безвредно производство, складове 
и офиси. 
Инвестиционното предложение със своите функции и предназначение не 
излиза с влиянието си извън границите на ПИ, местността „Спорното”, и не 
засяга съседни имоти. 
Инвестиционното предложение няма да доведе до унищожаване на материални 
активи. Такива в имота не съществуват.  
Не се очаква негативно въздействие и върху атмосферния въздух. Временно 
емисионно натоварване с прах и шум ще има при изпълнение на строителните 
работи. Количеството му зависи от сезона, през който се извършват 
строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори/вятър, 
валежи, температура, характеристика на земните частици/. Тези вредни емисии 
обаче са ограничени по време и количество и са характерни и задължителни за 
всяко строителство.  
Като се има предвид малкия брой строителни машини и строителни работници, 
които ще извършат ниско етажното строителство, без наличие на струпване на 
много хора на мястото, липсата на туристически атракции в и около имота, 
водещи до струпване на много хора, се предполага, че атмосферния въздух ще 
се натовари с незначително атмосферно замърсяване с прахови частици. 
Отделените емисии няма да доведат до промени в качеството на атмосферния 
въздух. 
При изкопните работи за основите на сградата, почвената покривка-хумусния 
пласт ще се съхрани временно в границите на имота и ще се оползотвори за 
озеленяването на имота. 
В границите на разглеждания имот и в района им няма полезни изкопаеми, не 
се предвиждат дейности в земни недра. 
Предвижда се водоползване от съществуваща водопроводна мрежа след 
сключване на Договор с оператора-Софийска вода АД, както и ползване на 
тръбен кладенец. 
Не се засягат единични или групови паметници на културата. Такива в района 
и околността в близост до обекта няма. 
Не се очаква съществено въздействие върху околната среда при 
осъществяване дейността с отпадъците. Генерираните строителни отпадъци 
по време на строителството и битови и производствени по време на 
експлоатацията на обекта ще се третират съгласно изискванията на ЗУО и 
подзаконовите нормативни актове по ЗУО. Възложителят е длъжен да се 
съобрази с Програмата за управление на отпадъците в Община Божурище и 
всяка последна актуализация на ЗУО. 
Инвестиционното предложение не е рисков енергиен източник както и на 
шумове, вибрации, радиации. 

 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 
Имотът не се намира в близост и не засяга защитени територии и 
територии за опазване обектите на културното наследство. 
Инвестиционното предложение не засяга територии със статут на 
защитени по смисъла на Закона за защитените територии /Обн. - ДВ, бр. 
133 от 11.11.1998 г./, както и защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие / Обн. - ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г./. 
Територията на предлаганото инвестиционно предложение не засяга 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 
както и не попада в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”. 
Най-близко разположените защитени зони са защитена зона за опазване 
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на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Витоша” с 
идентификационен код BG 0000113 и защитена зона за опазване на 
дивите птици „Витоша” с идентификационен код BG 0000113. Те отстоят 
на около 8-10 км от територията на имота.  

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

Проектът на предполага произтичане на големи аварии и/или бедствия. 
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно). 

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.). 
Инвестиционното предложение попада в териториалния обхват на с. 
Гурмазово, Община Божурище с:  
Местоположение: Югозападен регион 
Разстояние до столицата: 12 км. от София 
Надморско равнище: 553 m. 
Област: София 
Община: Божурище 
Въздействието на инвестиционното предложение е локално, само в границите 
на имота и без засягане с дейности съседните граничещи с него имоти. 
Въздействието на инвестиционното предложение е локално, само в границите 
на имота и без засягане с дейности защитени зони и защитени местности. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 
Незначително въздействие по време на строителството ще се прояви върху 
въздуха от вредни физически фактори- шум, запрашаване с ФПЧ. 
 Не се очаква вероятност от поява на въздействие: 
- върху населението на гр. Божурище, тъй като инвестиционното предложение 
ще се осъществява на терен извън урбанизирана територия на населеното 
място, не предвижда замърсяващи дейности и не предвижда струпване на 
много хора на едно място,  
-от генериране на отпадъци, те ще се третират съобразно приетата схема за 
целта от Община Божурище и периодичността на извозване; 
- и върху растителния и животинския свят, тъй като с озеленяването на 
свободните площи въздействието е положително и води до увеличаване на 
растителния свят и добри условия за живот на местните видове животински 
свят. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието. 
Въздействието по време на строителството ще се прояви върху: 
- въздуха. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска 
степен на въздействието в границите на строителната площадка, краткотрайно 
по продължителност без кумулативен ефект. 
-почвата. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска 
степен на въздействието в границите на строителната площадка, краткотрайно 
по време на изкопните работи за основите на сградата (с необратимо 
въздействие) и възстановяване на почвите около сградата след озеленяване 
на терена (с положително въздействие)-без кумулативен ефект 
-ландшафта. То ще бъде временно по време на строителството пряко със 
средна степен на въздействието в границите на строителната площадка, 
дълготрайно положително чрез озеленяването и стопанисването на имотите, 
без кумулативен ефект.  
-флората и фауната. То ще бъде временно по време на строителството пряко с 
ниска степен на въздействието в границите на строителната площадка, без 
кумулативен ефект. 
- вредни физически фактори. То ще се прояви като пряко на строителната 
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площадка по време на определени строителни операции с ниска степен на 
въздействието. 

Не се очаква вероятност от негативно въздействие по време на 
експлоатацията на обекта, със застрояване с малка височина и плътност 
на интензивност:  върху въздуха, водите, земните недра, почвата, 
флората и фауната, ландшафта, паметници на културата, от генериране 
на отпадъци, от вредни физически фактори, както и върху населението 
на близките населени места – с.Гурмазово и гр.Божурище, поради което 
не се прави оценка за продължителност, честота и обратимост на 
въздействието. 

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

Няма такива. 
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 
10. Трансграничен характер на въздействието. 

Поземленият имот е отдалечен на значително разстояние от границите  на Р 
България и не може да има трансграничен характер на въздействията . 
Не се очаква проявата на такъв характер при преминаването през всички етапи 
на изпълнение на Инвестиционното предложение. 

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. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

В законоустановения срок не са постъпили искания или възражения по 

обявеното инвестиционно намерение. 

Няма проявен обществен интерес от засегнатото население на Община 

Божурище. 


