
 

                                                  Приложение № 2 към чл. 6 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско 

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

     1. ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ТОСЕВ , гр.София, кв.Горна баня, ул. Обзор 53  

     2. ИВО ИВАНОВ ТРИНГОВ, Столична община, с. Бистрица, ул.Ивата 5 

Лице за контакти: ВАЛЕРИ ТОСЕВ тел.0887070700 е-mail tosevgt@gmail.com 

 

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; 

За  изграждане на :“Затворен комплекс от еднофамилни жилищни сгради, сгради 

със смесено предназначение и трафопост “ в поземлени имоти с идентификатори 

58606.22.281 и 58606.22.517  м. “Горни Соват“ , с.Пролеша ,общ . Божурище 

Двата имота са собственост на възложителите. ПИ с идентификатор 58606.22.281 е с 

трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване -За друг вид 

производствен, складов и с площ 5999м2. ПИ с идентификатор 58606.22.517 е с трайно 

предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване- Нива и с площ 4999м2.  

Според предвижданията на проекта за Общия Устройствен План на Община Божурище  

имотите попадат в Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина 

/10 м/ Ж.м и се застрояват със следните устройствени показатели: 

-плътност на застрояване -60% 

-интензивност на застрояване -1.2 

-озеленена площ – 40% 

За реализация на инвестиционно намерение ще бъде изготвено мотивирано предложение за   

изменение ПУП-ПЗ, чиято цел е да  обедини имот 58606.22.517 с имот 58606.22.281 в нов 

поземлен имот за жилищни нужди. 

Инвестиционното намерение, предвижда изграждането на затворен комплекс от 18 бр. 

жилищни сгради, две сгради със смесено предназначение и трафопост. Жилищните сгради  ще 

бъдат за постоянно обитаване, проектирани съобразно действащите норми по устройство на 

територията относно границите на застрояване, отстоянията спрямо съседни  и общите 

технически и градоустройствени параметри по ЗУТ и Наредба №7 от 2004 г.  

Инвестиционното намерение е предвидено за реализация на отделни етапи, които ще 

бъдат изпълнени последователно.Първононачално ще бъде изградена общата инфраструктура 
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за комплекса (вътрешната улица,канализацията,водопроводи и трафопост).Следващ етап е 

изграждането на жилищните сгради и последен етап са сградите със смесено предназначение. 

 В жилищния комплекс ще  бъде предвидена и вътрешна улична мрежа със споделено 

пешеходно и автомобилно движение. Всяка жилищна единица ще разполага с гараж за две коли и 

паркомясто.  

Предвижда се отоплението да бъде с природен газ. За всяко жилище ще  бъде предвидена 

самостоятелна водно-помпена отоплителна инсталация. Топлозахранване ще се осигури от газови 

кондензни котли. Ще се предвидят всички мерки за постигане на висока енергийна ефективност. 

Захранването на имота с вода за питейно-битови нужди и ПП ще бъде осъществено ,чрез 

водопроводно отклонение от съществуващ водопровод ф 125 преминаващ по бул. “Европа“ с 

който имота граничи. 

От дейността на обекта ще се формират отпадъчни битово-фекални и дъждовни води, които 

посредством площадковата канализация ще се заустват в съществуваща  канализационна мрежа ф 

400 по бул. “Европа“ с която имота граничи . 

Електрозахранването на имота  ще бъде осъществено от  електропреносната мрежа или чрез 

изграждане на трафопост в границите на имота, съгласно указания дадени от 

електроразпределитеното дружество.  

Транспортният достъп  до имота ще бъде осъществен от бул.Европа, с които имота граничи.  

       Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

    

Предвижда да бъдат изградени следните обекти: 

- 18 бр.еднофамилни жилищни сгради-двуетажни 

Сградите ще бъдат свързани,двуетажни. 

Предвижда се всяка сграда да бъда със ЗП от около 120 кв.м. 

На първия етаж ще бъдат обособени-кухня, хол и санитарно битови помещения, а на 

втория етаж ще бъдат разположени спални помещения, баня и тоалетна. 

До всяка жилищна сграда ще бъде предвиден надземен гараж за два броя МПС.  

Предвижда се жилищните сгради, които ще се изградят да бъдат еднотипни. 

Всички жилищни сгради  ще са с осигурено естествено осветление и проветрение чрез 

отваряеми прозорци. За тоалетните и баните, които нямат естествена вентилация, ще  е 

предвидена принудителна смукателна вентилация.  

Предвидена ще  бъде принудителна смукателна вентилация на санитарните възли в 

сградите. Вентилацията  ще се осъществява с осови противовлажни вентилатори. Изхвърлянето на 

отработения въздух  ще става над покрива на сградата.  

Сградите ще  са разположена в комплекс от затворен тип с алейна и пешеходна  мрежа.  

Жилищните сгради ще бъдат двуетажни с кота корниз до 7,5 м. 

Във всяка  жилищна сграда ще се изпълнят следните видове ел. инсталации: 

Осветителна инсталация, Силова инсталация, Заземителна инсталация,Мълниезащитна 

инсталация,Слаботокови инсталации ,които ще  включват- телефонна, интернет и телевизионна 

инсталациии. 

  Жилищните сградите се предвижда да са изпълнени със стоманена рамкова конструкция . 

Фасадните стени и покрива се предвижда да се изпълнят от термопанели .  

Конструкцията на сградите  ще е фундирана върху стоманобетонова плоча 

За осигуряване на сградите за земетръсни въздействия се предвижда сеизмичните сили да се 

поемат от противоземетръсни връзки. 

-Две  сгради със смесено предназначение ; 

За обслужване на жилищните сгради се предвижда изграждане на две сгради със смесено 

предназначение, която най-общо ще включва- офиси, магазини за хранителни и промишлени 

стоки със складове, ателиета за шивашки и фризьорски услуги и др. 



               Сградите  ще бъде с максималната допустима височина кота корниз до 10.00м. В 

основният обем се предвижда реализирането на главните входове за персонала и посетители към 

всеки от обектите включително фоайета  и санитарно-битови помещения. Предвижда се всяка 

сграда да бъда със ЗП от около 220 кв.м. 

   -трафопост за собствени нужди 

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

предложения; 
   Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен 

или друг план дейности в обхвата на въздействие 
 Кумулативен ефект заедно с други инвестиционни предложения, който да окаже негативно 

въздействие върху околната среда не се очаква.  

 

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

недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие 
По време на извършване на строителните  работи, инвестиционното предложение не 

включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да 

бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.  

При нормална експлоатация на обекта не се очаква съществена промяна или замърсяване на 

повърхностните и подземни води в района. 

Не се предвижда добив на строителни материали за нуждите на обекта. 

По време на строителството на  обекта ще се използват традиционни строителни материали . 

Материалите ще бъдат доставени от съответните фирми.  

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и 

характера на земните недра,почвте и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства; 

         

        Въздействие върху целите и предмета на зоните не се очаква. Реализацията на 

инвестиционното предложение няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на 

видовия състав на популациите висши растения и животни.  

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

Отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта съгласно изискванията на 

Наредба №2 /2014 г.за класификация на отпадъците са: 

При строителството на обекта ще се формират следните отпадъци: 

Смесени отпадъци от строителни материали с код 17.09.04 

- свойства   - неопасни 

- начин на третиране - събиране и извозване на опре- 

делено от общинските органи място 

Земни маси – от изкопни работи с код 17.05.04 

- свойства   - неопасни 

- начин на третиране - събиране и извозване на опре- 

делено от общинските органи място на 

излишните земни маси и за обратна засипка 

При експлоатацията на обекта ще се формират следните отпадъци: 

Смесени битови отпадъци с код 20.03.01 



- свойства   - неопасни 

- начин на третиране - събиране и извозване на 

договорни начала от  

лицензирани фирми. 

 Хартиени и картонени опаковки с код 15.01.01 

- свойства   - неопасни 

- начин на третиране - събиране и извозване на 

договорни начала от  

лицензирани фирми. 

 Пластмасови опаковки с код 15.01.02 

- свойства   - неопасни 

- начин на третиране - събиране и извозване на 

договорни начала от  

лицензирани фирми. 

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо от 

оторизирана фирма – съгласно сключен договор. 

Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци. 

  

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

         Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага 

замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията.  

При изграждането и при последваща експлоатация на обекта ще бъдат спазени 

изискванията на Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ за минимални изисквания за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд. 

            Отоплението на обектите ще бъде и на природен газ с индивидуални газови котли 

Натоварването на околната среда с шум от транспортните средства, които ще обслужват 

обекта ще бъде периодично и с различна интензивност. Това няма да става непрекъснато и 

едновременно, поради което не се очаква шумът от транспортните средства да доведе до 

превишаване на граничните стойности на шум над нормативните изисквания.Независимо от това 

ще  бъде създадена  правилна организация за обслужването на  МПС в обекта. 

В околната среда източници на вибрации върху цялото тяло на човека могат да бъдат 

транспортни средства, строителни машини, машини и съоръжения, използвани за строителство и 

работа на открито.  

Физичните въздействия предвидени с ИП няма да окажат неблагоприятни последици върху 

съседните територии . 

Транспортната дейност в района на обекта ще  бъде несъществен източник на 

неорганизирани емисии от прах и изгорелите газове от двигателите на МПС, обслужващи 

площадката на обекта. Влиянието им върху Качеството на атмосферния въздух в района ще е 

незначително. 

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите 

вследствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и 

подземни води при правилна експлоатация на обекта. 

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на  строителството . Ще се 

използва основно електроенергия. 



           Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района 

на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това 

емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно 

територията на работната площадка. 

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни 

вещества в атмосферния въздух в района.  

От реализирането на обекта (строителство и експлоатация) не се очакват вредни 

физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи 

лъчения. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделянето на наднормени 

емисии на вредни вещества /замърсяване/ на атмосферния въздух и води. Ще бъдат предприети 

мерки, които ще предотвратят или редуцират появата на подобни емисии. Предвид това се счита, 

че възможния дискомфорт по отношение на хората и околната среда в резултат на 

инвестиционното предложение е с ниска степен на отрицателно въздействие.  

Инвестиционното предложение не предполага друг вид замърсяване и/или дискомфорт на 

околната среда. Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици за 

околната среда и човешкото здраве. 

     При изграждането на обекта е възможно минимално въздействие на организирани емисии 

върху качеството на атмосферния въздух. Това въздействие ще бъде ограничено в рамките на  

имотите. При спазване мерките заложени в ИП замърсявания на околната среда  ще се свеждат до 

минимум. Очакваните замърсявания могат да се получат по време на строителство и експлоатация 

на обекта.-Замърсяване с разпилени отпадъци; Неправилно третиране на отпадъци. 

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

предложение; 

 При реализация на проекта ще се  изисква добра организация и използване на най-

съвременни методи в строително- монтажния процес, които трябва ще гарантират недопускане на 

отрицателно въздействие върху околната среда, включително  на площадката и прилежащите и 

територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на СМР. Съществува 

риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на площадката, които 

могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от 

квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може 

да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в работния проект. При 

работа на механизацията се налага строго спазване на изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 

год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. . Всеки работник ще 

е инструктиран за работното си място и за съответния вид дейност, която ще изпълнява. Всички 

дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве. По време на експлоатация условията на 

труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата 

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на 

труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп. 

 Определяне на рисковите фактори са: 

* Изграждането на обекта ще бъде  свързано с изпълнение на строителни работи, 

монтаж на съоръжения, транспорт на материали, машини и др. Строителните, монтажните и 

транспортните работи могат да бъдат източник на следните въздействия: 

- шумово въздействие; 

- локално замърсяване с отработени газове; 

- запрашаване на средата; 

- вибрации (при работа на строителните машини и транспортната техника). 



* По време на експлоатация на обекта рисковите фактори са свързани с техническата 

изправност на съоръженията, за което трябва да се предвиди: 

- поддържане в постоянна изправност на площадковата канализация; 

- подържане в добро техническо състояние на електрическата  инсталация; 

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при 

експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или 

на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в Работния проект и 

Правилниците, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обитателите на 

паркинга. 

Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на 

изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно 

спазване на мерките, заложени в работния проект. При работа на механизацията се налага строго 

спазване на изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 год. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

 Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве. По време на 

експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. 

за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена 

от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп. 

За предотвратяване на аварии и бедствия  по време на изграждането на обекта ще бъде 

изготвен авариен план, с който ще бъдат запознати работещите в обекта. Ще бъдат изготвени 

инструкции за безопасна работа и оценка на риска по работни места. 

 

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. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие 

върху здравето на населението на  гр.Божурище в предвид на това,че в проекта на обекта ще бъдат 

заложени технически мероприятия,съгласно действащата нормативна уредба. 

По време на изграждането на обекта, здравният риск на работещите се формира от 

наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах, заваръчни аерозоли). 

Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на 

открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно 

неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на 

Наредба №2/2004год. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни 

условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. 

    От дейността  на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, в предвид 

характера му, поради което не се очаква и отделянето на вредни емисии. 

    Дейността на обекта не  предвижда отделяне на неприятни миризми.  

    Рискове за човешкото здраве,поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 

жизнената среда от дейността на обекта   не се очакват. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Местоположението на площадката е разположено в границите на поземлени имоти с 

идентификатори 58606.22.281 и 58606.22.517  м. “Горни Соват“ , с.Пролеша ,общ . 

Божурище.Прилагам и скици с координати и сателитни снимки. 



Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имотите. 

Площта на имотите (11000м2) е достатъчна за извършване на временните дейности по време на 

строителството и няма да засегне съседни имоти. 

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 процеси при строежа на къщата са:  

• Подготовка на площадката;  

• Груб строеж до кота ±0.00  (изкопи , фундаменти, подземни части на  сградни инсталации, 

плоча на кота ±0.00, обратни насипи);  

• Груб строеж над кота ±0.00  (кофраж, армировка, бетониране, декофриране, зидария)  

• Изпълнение на покриви (изолации, покритие, водоотвеждане);  

• Монтаж на дограми;  

• Изпълнение на сградни инсталации (ВиК, Електро, ОВК);  

• Изпълнение на довършителни работи.  

Капацитетът на всяка една от сградите ще бъде за около четири-щест живеещи.  

Теренът предмет на инвестиционното намерение е съобразен с техническите изисквания за 

изграждане на подобен тип обекти при минимално нарушение на околната среда. 

            В двата  имота не се предвиждат да се извършват  дейности и изграждат  съоръженията, в 

които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

Строителството ще се извърши в рамките на  двата имота и няма да засегне съседни имоти. 

 Изграждането на бъдещия обект ще бъде съобразено с изискванията на Закона за 

устройство на територията и всички други действащи закони и подзаконови актове.  

Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта. 

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

Местоположението, където ще се реализира обекта е подходящо от гледна точка на 

пътно - транспортната обстановка.Имотите граничат с бул. Европа. 

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата 

инфраструктура.  

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Архитектурните проекти и цялата проектна документация свързана с дейностите по 

реализацията на инвестиционното предложение ще бъде разработена , след получаване на виза за 

проектиране. Строителните работи  ще започват след получаване на Разрешение за строеж.  

Строителството като организация ще се разгърне само върху територията на собствени 

имоти на възложителя. Не са необходими и не се предвижда ползване на допълнителни временни 

площадки, извън имотите, поради което няма да бъдат засегнати съседните имоти. 

С оглед на характеристиките на инвестиционното предложение възложителят на този етап 

няма програма за закриване, възстановяване и последващо използване на обектите, които ще 

бъдат изградени в имотите. 

 

 

 



6. Предлагани методи за строителство. 

Реализацията на проекта ще изисква  добра организация и използване на съвременни 

методи в строителния процес с цел да се гарантира недопускане на отрицателно въздействие 

върху площадката и прилежащите територии и да се осигури висока степен на контрол на 

качество на изпълнение на СМР.  

Конструкцията на сградите ще бъде смесена - монолитна, сглобяема - стоманобетонна и 

метална. Ще се използуват съвременни строителни материали, като стъкло, алуминий, мрамор, 

керамика и др., но при всички случаи със сертификати и лицензи за производство. 

Бетонът за изпълнение на цялата конструкция задължително ще бъде бетон клас  по якост 

минимум В15. Армировката на конструктивните елементи  ще бъдат осигурени с бетоново 

покритие.  

Изкопите ще се извършват ръчно и чрез механизация и ще бъдат укрепени в участъците 

застрашени от срутване. За земни и транспортни работи ще бъде използвана строителна техника – 

булдозер, багер и др. Монтажните, бетонните, кофражните, армировъчните и изолационните 

работи ще се извършват съгласно изискванията на нормативните документи. 

Изкопните работи ще се изпълняват до кота дъно изкоп, което е   на кота здрава почвена 

основа.След направа на изкопните работи  земната основа ще се подравни ръчно  и ще се положи  

подложен бетон  с клас по якост минимум В10. Изкопните работи ще се извършват със 

специализирана строителна техника и няма да се използват взривни материали. 

Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, строителни 

работи, монтаж на съоръжения, транспорт на материали, машини и др. 

По време на строителството изкопите ще се ограждат с предпазна ограда поставена извън 

обрушващата призма. Ще се постави сигнализация /светлинна през нощта/ и ще се вземат всички 

мерки по охрана на труда и безопастност на движението.  

Цялото строителство - на сградния фонд, инженерната, пътна и алейна инфраструктура ще 

бъде осъществено съгласно съществуващите нормативи и изисквания за такъв тип строителставо. 

При необходимост от отнемане на горния почвен слой, последният ще бъде депониран на 

предварително определено от общината място. За направата на площадката и подходите към нея 

ще се разработят настилки в зависимост от проектната разработка. 

Прилаганите методи за строителство ще гарантират добра организация и висока степен на 

качество на изпълнението от страна на изпълнителя на проекта за недопускане на отрицателно 

въздействие върху площадката и прилежащите територии. 

При изграждането на обекта ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 

22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. 

 

   7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Построяването на жилищните сгради ще задоволи жилищни нужди на възложителите, 

както и на други нуждаещи се лица. Предвид динамичното развитие на района , големия брой 

създадени работни места в Икономическата зона в Божурище, както и близостта до София 

определят нуждата подобен тип имоти. Все повече хора предпочитат дом със собствен двор в 

близост до местоработата. 

 

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. 

Въздействие върху целите и предмета на тези зони не се очаква. Реализацията на 

инвестиционното предложение няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на 

видовия състав на популациите висши растения и животни. По време на изграждането и 



експлоатацията на обекта тези показатели няма да се нарушат. Няма да има въздействие на 

инвестиционното предложение, както по време на строителството, така и при експлоатацията, 

върху целостта на защитените зони . 

В близост и на територията на имота няма паметници на културата и санитарно-

охранителни зони, които могат да бъдат засегнати при реализацията на обекта. 

Не се очаква промяна в ключови биологични и физикохимични характеристики на 

естествени по характер типове природни местообитания. Не съществува вероятност за влошаване 

на естествените условия за живот на растителни и животински видове, които са в предмета и 

целите на опазване на защитените зони. 

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота. 

Площта на имота е достатъчна за извършване на временните дейности по време на строителството 

и няма да засегне съседни имоти.  

Най-близко разположената защитена зона е -Защитена зона за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000322 “Драгоман“ . 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение.  

При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и 

ползването на съседни имоти, тъй като теренът е достатъчно голям и затова няма да се ползват 

допълнително други терени извън площадката за временни дейности по време на строително-

ремонтните и монтажни дейности. Не се налага приспособяване на съществуващите ползватели на 

земи към изгражданите сгради. Това е терен частна собственост.  

 

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. 

Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при 

ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и 

изисквания или налагане на ограничения. 

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и 

обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението. 

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от 

земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични 

условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат 

проблеми в околната среда при реализацията на предложението. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Не се предвижда добив на строителни материали.  

Ще бъде изграден собствен трафопост в рамките на имота . 

Захранването на имотите с вода за питейно-бетови нужди се предвижда да се осъществи, 

чрез изграждане на водопроводно отклонение от  съществуващ уличен водопровод. 



Отпадъчните БФВ и дъждовни  води от дейността на обекта посредством площадкова 

канализация ще се отвеждат в селищната канализационна мрежа. 

За обслужване на подобектите ще бъдат изградени вътрешна алейна мрежа. 

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

За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо да бъде одобрен 

технически проект за сградите и да бъде издадено разрешение за строеж по реда на Закона за 

устройство на територията. Не са необходими допълнителни специални разрешителни.  

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;  

Инвестиционното намерение ще се реализира на частен терен. В този случай политиката на 

зониране или земеползване, необходими съгласувателни процедури нямат отношение, поради 

което не се дискутират в настоящия документ. Категорията на земята, където ще се изградят 

сградите при неполивни условия е четвърта.  

Следователно можем да твърдим, че при реализирането на инвестиционното намерение не 

може да се окаже въздействие върху земеползването в околностите.  

2. мочурища, крайречни области, речни устия;  

В обхвата на инвестиционното намерение няма разположени мочурища, крайречни 

области, речни устия;  

3. крайбрежни зони и морска околна среда;  

Инвестиционното намерение не попада в крайбрежни зони и морска околна среда  

4. планински и горски райони;  

Инвестиционното намерение не попада в планински и горски райони  

5. защитени със закон територии;  

Инвестиционното намерение не попада в защитени със закон защитени зони  

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;  

Инвестиционното намерение не засяга елементи от Националната екологична мрежа  

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа 

стойност;  

В района на инвестиционното намерение няма разположени обекти с историческа, 

културна или археологическа стойност.  

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита.  

Инвестиционното намерение не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен 

санитарен статут или подлежащи на здравна защита.  

 



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: 

Не се очакват значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на 

инвестиционното предложение. Имотите се намират в урбанизирана територия. 

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. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно 

въздействие върху здравето на населението на гр.Божурище 

Въздействието върху хората и тяхното здраве може да възникне по време на строителството 

и монтажните дейности.. По време на строително- монтажните дейности има опасност от 

възникване на физически травми, затова се налага задължителен инструктаж на работници и 

осигуряване на необходимите средства за индивидуална защита. По време на експлоатация на 

такъв вид обект ще се направи задължителен инструктаж на работещия персонал в обекта, който 

ще се извършва периодично. Ще се изготвят и инструкции за  безопасна работа на отделните 

работни места, ще се осигурят работни облекла.  

По време на изграждането на обекта, здравният риск на работещите се формира от 

наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах, заваръчни аерозоли). 

Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на 

открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно 

неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на 

Наредба №2/2004год. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни 

условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. 

Въздух 

 От дейността на  обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, 

Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда 

отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над 

ПДН.  

Води 

При изграждане на обека  ще бъдат предприети мерки за опазване на повърхностните и  

подземните води чрез: 

 -    предотвратяване на постъпването на замърсители в подземни води; 

 - забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при 

изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се 

осъществява или е възможен контакт с подземните води с различно качество чрез съоръженията 

за подземни води; 

  Почва   

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите 

вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност при точно изпълнение на 

проекта за изграждане и правилна експлоатация на ВиК мрежите. 

Земни недра 

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на обекта 

, поради предвидените мерки , които ще се предприемат при работното проектиране. 

Ландшафт  

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в 

района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху 

околната среда  и реализация на проект по озеленяване. 

Климата 



 Експлоатационния процес не е с параметри с които може да окаже влияние на климата в 

района.   

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време на 

експлоатацията на обкта.  

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и 

характера на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства; 

Промените ще бъдат функционални и социални.  

Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на 

експлоатацията.  

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда 

 

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

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Не се очаква такова въздействие. 

На територията на обекта и в близост  до нея няма обекти , които могат да бъдат засегнати 

и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, 

културна и друга ценност. 

На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са 

важни или чувствителни от екологична гледна точка. 

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на 

защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както и 

защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 

г.). Защитените зони се намират на достатъчно голямо разстояние от имота. 

 3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

            При реализация на проекта ще се изисква добра организация и използване на най-

съвременни методи в строително-монтажния процес, които трябва да гарантират недопускане на 

отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и 

територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на СМР. Съществува 

риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на съоръжението, 

които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка 

зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия 

персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в 

работния проект. Мерките за предотвратяване на описаните рискови от инциденти ще се 

разработят в следваща фаза на проектиране с изготвяне план за безопасност и здраве. 

Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия. 

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на 

обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, 

но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в Работния проект и Правилниците, както и от 

квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал. 

Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от 

риск от големи аварии и/или бедствия не се очакват. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

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



Обектът ще се изгради в урбанизирана среда след провеждане на съответните процедури по 

ЗУТ. 

Очакваното въздействие ще бъде: 

- краткотрайно по време на изграждане на обекта; 

- непряко по време на експлоатацията.  

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда. 

Изграждането и функционирането на  комплекса може да се оцени като дълготрайно, с 

положителен ефект, включително и по отношение на компонентите и факторите на околната  

среда. 

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.). 

Очакваното въздействие може да се оцени като: 

- с малък териториален обхват – на територията на собствени имоти ; 

- локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.  

Инвестиционното предложение има малък териториален обхват - ограничава се в рамките 

на територията, собственост на възложителя и има локален характер. 

Това дава основание, да не се очаква пряко влияние върху населението в гр.Божурище. От 

социално-икономическа гледна точка, изграждането на обекта ще осигури нови работни места и 

ще спомогне за благоустрояването на значителна по площ територия. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие 

върху здравето на хората. 

Вероятността за поява на въздействието е малка. 

Само по време на строителството и то краткотрайно. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Продължителността на въздействие зависи от времето на експлоатация на обекта. 

Продължителност на въздействие е в периода на експлоатация на имота; 

 Честота на въздействие – ниска;  

Обратимост – благодарение на пластичността и адаптивността на околната среда, се очаква 

лесно възстановяване на района. 

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

инвестиционни предложения. 

Не се очаква негативни въздействия върху околната среда от комбинирани въздействия на 

други съществуващи и/или одобрени инвестиционни намерения. Инвестиционното предложение 

ще се реализира върху терен в непосредствена близост до жилищен район. 

 9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Въздействията върху компонентите на околната среда от инвестиционното намерение са 

незначителни.  

В този смисъл не е необходимо да се включват в инвестиционното предложение мерки, 

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 

въздействия върху околната среда.   

           10. Трансграничен характер на въздействието.  

Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.  

Инвестиционното намерение не попада в обхвата на чл. 103 от ЗООС.  

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен 

характер. При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху 



населението и околната среда на територията на друга държава или държави в предвид 

местонажождението на имота. 

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. 

По време на изграждането и експлоатацията на обекта от страна на възложителя ще бъдат 

предприети следните мерки за намаляване отрицателни въздействия върху околната среда. 

-ще се предвиди събиране на отпадъците по време на строителството и тяхното 

своевременно извозване от площадката; 

-ще се предвиди събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в 

контейнери; 

-по време на изграждането на обекта ще се извършва редовно почистване и оросяване на 

строителната площадка и пътна инфраструктура при необходимост; 

-ще се съгласува с общинската администрация мястото и маршрута за депониране на 

строителните отпадъци;  

-при строителството на обекта ще се спазят изискванията за рационалното използване на 

площадката и ограничаване от евентуално замърсяване на прилежащите площи; 

-стриктно ще се спазва изискването за сухо почистване на евентуални разливи на 

нефтопродукти;  

-по време на строителството и експлоатация на обекта ще се осигури разделно събиране на 

различните видове отпадъци, формирани от обекта, като се регламентира тяхното 

третиране; 

-ще бъде изготвен проект по озеленяване и ландшафтно оформяне на площадката; 

-ще се предприеме контрол по време на строителството и експлоатацията за недопускане 

замърсяването на прилежащите терени и повърхностните и подземни води. 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Осигурен ще бъде обществен достъп на информацията по Приложение 2, съгласно 

изискванията на чл.6, ал.9 от наредбата за ОВОС. 

 

Приложения  

1.Скици на имотите 

2.Нотариални актове за собственост 

3.Извадка от действащия устройствен план 

4.Сателитни снимки   

5.Уведомление до община Божурище и кметство с.Пролеша 

6.Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини 

район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията 

на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. 

7. Обява, която ще бъде поставена на подходящо място за сведение на заинтересованата 

общественост. 

8. Документ за платена такса 

Упълномощен представител: 

                                                                                                             Валери Тосев 

 



О Б Я В А 

     1. ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ТОСЕВ , гр.София, кв.Горна баня, ул. Обзор 53  

     2. ИВО ИВАНОВ ТРИНГОВ, Столична община, с. Бистрица, ул.Ивата 5 

 

до заинтересованите лица и общественост  

  

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. 

и доп.)  

С Ъ О Б Щ А В А  

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  изграждане на 

“Затворен комплекс от еднофамилни жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и 

трафопост “ в поземлени имоти с идентификатори 58606.22.281 и 58606.22.517  м. “Горни Соват“ 

, с.Пролеша ,общ . Божурище 

 Предвижда да бъдат изградени следните обекти: 

- 18 бр.еднофамилни жилищни сгради-двуетажни 

Сградите ще бъдат свързани,двуетажни. 

Предвижда се всяка сграда да бъда със ЗП от около 120 кв.м. 

На първия етаж ще бъдат обособени-кухня, хол и санитарно битови помещения, а на 

втория етаж ще бъдат разположени спални помещения, баня и тоалетна. 

До всяка жилищна сграда ще бъде предвиден надземен гараж за два броя МПС.  

    Предвижда се жилищните сгради, които ще се изградят да бъдат еднотипни.  

            -Две  сгради със смесено предназначение ; 

За обслужване на жилищните сгради се предвижда изграждане на две сгради със смесено 

предназначение, която най-общо ще включва- офиси, магазини за хранителни и промишлени 

стоки със складове, ателиета за шивашки и фризьорски услуги и др.Сградите  ще бъде с 

максималната допустима височина кота корниз до 10.00м. В основният обем се предвижда 

реализирането на главните входове за персонала и посетители към всеки от обектите включително 

фоайета  и санитарно-битови помещения.  

            - Трафопост за собствени нужди 

Инвестиционното предложение е ново  

Лице за контакти: ВАЛЕРИ ТОСЕВ тел.0887070700 е-mail tosevgt@gmail.com 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар 

Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riоsv@riew-sofia.org  

 

mailto:tosevgt@gmail.com

