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УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

От Георги Николаев Димов – Кмет на Община Божурище 

Гр. Божурище, П.К. 2227, бул. „Европа“ № 85, община Божурище, Софийска област 

Телефон: 02/993 29 13  

Е-mail: obshtina@bozhurishte.bg 

Факс: 02/ 993 31 04 

Лице за контакти: Цветелина Димитрова – Секретар на Община Божурище 

Телефон: 02/9933 217 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖO ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че Община Божурище има следното инвестиционно предложение: 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3027 /I-8, Сливница – Божурище/мах. 

„Черна бара“, община Божурище, от км km 0+000 до km 0+500“ 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението:  

Намерението за реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3027 /I-8, 

представлява ново инвестиционно предложение. Проектираният пътен участък е част от 

Общинската пътна мрежа и е с местно значение за региона.  

 

Проектното решение предвижда полагане на два нови асфалтови пласта: 
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 Асфалтова смес за долен пласт (биндер)  на покритието с пътен битум 50-70 с дебелина 

min 3см. 

 Асфалтова смес за горен пласт (износващ пласт) Тип А на покритието с дебелина 4см; 

 

 

В проекта са предвидени следните локални ремонта:  

 

  Локален ремонт - при нивелетни разлики по-малки от /- 2 см/, и участъци при пълна 

реконструкция се предвижда:  

- разваляне на съществуващата асф.настилка и пласта от тр.камък   

- изкоп на земни почви до достигане кота нова настилка 60 см   

- полагане на тр.каменна настилка 46см 

- полагане на битумизиран трошен камък 6cm  

- полагане на неплътен асфалтобетон от 4cm 

- полагане на плътен асфалтобетон от 4cm   

   

  Локален ремонт - при нивелетни разлики по-големи от 20 см, се предвижда:   

- разваляне на съществуващата асфюлтова настилка;  

- допълване с тр.каменна настилка до ниво нивелета – 8 см; 

- полагане на неплътен асфалтобетон от 4 cm; 

- полагане на плътен асфалтобетон от 4 cm;  

  

След извършване на технологичното фрезоване и изпълнението на локалните ремонти в 

определените участъци, за възстановяване на експлоатационното състояние на настилката се 

полагат двата асфалтови пласта.  

 

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на 

съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема 

дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Началото на пътния участък е при пътно кръстовище с Републикански път I-8 (ГКПП 

Калотина – Драгоман – София - Пловдив – ГКПП Капитан Андреево), а краят е при км 0+500. 

Участъка от пътя започва от km 0+000 (кръстовище с път I-8) преминава през регулация на с. 

Черна Бара.  

 

Пътя е със следните линейни и площни характеристики: 

 

- Дължината на проектирания участък е  526  метра. 

- Площ автомобилно платно- директно трасе 2105 кв.м.   

- Площ заустване напречни пътища и улици 500 кв.м. 

- Площ за тротоари 300 кв.м. 

 



Проектираният пътен участък е част от Общинската пътна мрежа и е с местно значение за 

региона. Теренът е равнинен. В ситуация трасето е в урбанизирана територия и е  съчетание от 

прави и хоризонтални криви със сравнително малки радиуси. Приетата проектна скорост за 

участъка в населено място е 30 км/ч на основание класа на пътя – път от ОПМ. 

 

Теренът, през който преминава трасето на пътя е със сравнително хомогенни надлъжни 

наклони,  в постоянно слизане. 

 

Съществуващите габарити в участъка е сравнително постоянен, като ширината е 5.50 – 6.00 

м и банкети от 1.00 м 

 

Към пътя са заустени селскостопански пътища без настилка, както и асфалтови пътища и 

улици. 

  

Полско – измервателни работи 

 

За пространственото определяне на плановата мрежа по положение бяха направени преки 

GNSS измервания в реално време, като са определени в координатна система БГС2005. 

Пикетните точки са маркирани през 10 m за всичките участъци като са заснети средата, ръбовете 

на настилката, всички уширения, принадлежности на пътя и съоръжения. Всички пикетни точки 

от надлъжното и напречни сечения са обвързани чрез трасировъчни данни с опорния полигон. 

 

 

Ситуационно решение 

 

В ситуационно отношение проектната ос е водена в средата на настилката, като се следи за 

максимално запазване на съществуващите елементи на пътя. Оптимизирането на пътната ос е 

извършено с програмния продукт Civil 3D и изведени като данни за отклоненията на проектната 

от съществуващата ос с програмата “Трасе” чрез прави, циркулярни, съчетани и преходни криви 

– клотоиди. Представена е таблица “Изчисление на Трасе в план – Главни точки”. Проектното 

решение е в обхвата на съществуващия път и не се налагат отчуждения. 

Габаритите са приети така, че да отговарят на действащите в момента Наредба № РД-02-

20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища за участъците извън населените места и 

Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортната система на урбанизираните територии за участъците в населените места, като 

основната цел е била да са най-близки до съществуващите в рамките на допустимите отклонения 

от Техническото задание. Всички съществуващи и проектни габарити на всеки профил от пътя са 

представени в таблица за отклоненията.  

 

 

Нивелета 

 

Нивелетата на пътя е съобразена с теренната линия на съществуващия път. Нивелетата е 

проектирана в съответствие с действащите в момента Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. 

за проектиране на пътища за участъците извън населените места и Наредба № РД-02-20-2 от 20 

декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на 

урбанизираните територии за участъците в населените места. В случаите, когато елементите на 

вертикалните криви и надлъжните наклони не отговарят на проектна скорост 30 км/ч в открит 

път, в проекта за организация на движението е предвидена сигнализация за ограничаване на 

скоростта на движение. 

 



Нивелетата е проектирана в средата на пътя, като се държи сметка и за нивото на ръбовете 

на настилката и е съобразена с проектното решение за съоръженията.  

При разработването на нивелетното решение е използван програмния пакет Civil 3D. 

Нивелетната линия е съставена от прави и квадратни параболи.  

Допуснатият максимален надлъжен наклон в разглеждания участък е 2.0%. Минималният 

допуснат надлъжен наклон е 0.30%. 

Нивелетата в началната и крайната точка на разглежданият участък е съобразена с 

нивелетите на съседните участъци и е занулена. 

 

 

Настилка 

 

Проектното решение предвижда полагане на два нови асфалтови пласта: 

 

 асфалтова смес за долен пласт (биндер)  на покритието с пътен битум 50-70 с дебелина 

min 3см. 

 асфалтова смес за горен пласт (износващ пласт) Тип А на покритието с дебелина 4см; 

 

След извършване на технологичното фрезоване и изпълнението на локалните ремонти в 

определените участъци, за възстановяване на експлоатационното състояние на настилката се 

полагат двата асфалтови пласта.  

 
 

Предварителни ремонти 

 

След извършване на нивелетното фрезоване ще се направи повторен оглед от 

представители на проектанта и изпълнителя за определяне местата на предварителните ремонти, 

съгласно детайла, и прецизиране количеството им. 

 

След извършването на технологичното фрезоване и изпълнението на предварителните 

ремонти на предвидените участъци, се предвижда полагане на двата асфалтови пласта. 

 

Технология за извършване на предварителните ремонти 

 

 Мрежовидни пукнатини: 

 

Предвижда се фрезоване на правилни геометрични фигури със стени успоредни и 

перпендикулярни на оста на пътя и навлизащи най-малко 10 cm по ширина, в здрава част. 

Отстраняването на фрезования материал и почистването на основата става с метли, телени четки 

или сгъстен въздух. Обработка на фрезованите площи и стените с разреден битум Fm 2 B 2 или 

Fm 2 B 3 в количество 0,15 – 0,35 kg/m2 съгласно БДС EN 15322 и трябва да съответства на 

изискванията, дадени в Техническа спецификация 2014, таблица 5103.5.3 в количество 0,3 – 0,4 

kg/m2. 

 

Използваната асфалтова смес за долен пласт на покритието се полага при температура на 

въздуха не по-ниска от 5 °С, при напълно суха ремонтирана повърхност. 

 

При по-големи площи за ремонт, асфалтовата смес се полага с асфалтополагач с 

фиксирана дебелина на един пласт, а при по-малки се допуска и ръчно полагане. Количеството на 

положената смес трябва да бъде достатъчно, за да се осигури нивото на ремонтираната площ да 

бъде равно на настилката след уплътнението. 



 

Уплътняването се извършва с гладки валяци, а за малки площи – с вибрационни плочи. То 

започва веднага след полагането и трябва да приключи преди температурата на сместа да спадне 

под 100 °С. 

 

 Изкърпване на дупки: 

 

Ремонтът им предвижда очертаване на местата за ремонт и изрязване на дълбочината на 

повредата на прави линии, успоредни и перпедикулярни на оста на пътя, така че да навлизат 

минимум 5 cm по ширина, в здравата част на настилката. Изрязването се извършва с отвесни 

стени, като изрязаният материал се отстранява, мястото се почиства със сгъстен въздух или 

телени четки и площта се обработва с битумна емулсия или с разреден битум. Запълването на 

дупките се извършва с асфалтова смес, която при дълбочина на дупката до 7 cm се полага на един 

пласт. 

 

Тротоари 

 

- Плътен асфалтобетон тип А  – 5 cm 

- Несортиран трошен камък   – 35 cm 

 

 

Типов напречен профил 

 

Типът напречен профил е решен при габарит включващ асфалтова настилка 2 х 2.00 м, 

включително водещи асфалтобетонови ивици по 0.25 м и банкети по 1.00 м. Типът напречен 

профил в регулация на с. Бобен е решен при габарит включващ асфалтова настилка от 2 х 2.00 м, 

включително водещи бордюри и тротоари по 1.50 м 

 

Проектният напречен наклон в права е двустранен 2,5%. Напречният наклон в крива е 

изчислен на база проектната скорост и радиуса на съответната хоризонтална крива. 

Преоформянето на напречния наклон в хоризонталните криви става в района на преходните 

криви или чрез виражни рампи. 

 

 

Пътни кръстовища 

 

За асфалтираните улици в населените места се предвижда рехабилитация с дължина 10-20 

м от ръба на съществуващата настилка. Всички селскостопански пътища ще бъдат заустени с 

дължина до 20 м от ръба на съществуващата настилка, като се предвижда изграждане на основен 

пласт с дебелина 40см и 2 асфалтови пласта – биндер 4см и износващ пласт тип А с дебелина 4 

см. 

   

Заустването на площадки и асфалтови площи с по-голяма ширина ще бъде извършено чрез 

зануляване на асфалтовите пластове на разстояние от 3 до 5 м от ръба на настилката на 

директното направление, като ще се следи за условията за отводняване, за да не се получава 

задържане на вода върху настилката. При необходимост от заустване на ширина по-голяма от 5 м 

решението ще бъде обосновавано. 

 

 

 

 



Принадлежности на пътя 

 

Пътят преминава в лек изкоп или лек насип. Опасностите по него са водостоци, изискващи 

предпазна ограда със степен на задържане N2 и определената зона на действие за оградата при 

външния ръб на настилката е W4.  

Предвидени са елементи за начало (ЕН) с дължина 12м и елементи за край (EK) с дължина 

4м.  

 

Не е предвидено ползване на взрив.  

 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по 

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Няма връзка със съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности.  

 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни 

UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии 

за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, 

схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Инвестиционното предложение се отнася и попада изцяло в границите на урбанизираната 

територия на община Божурище, гр. Божурище, махала „Черна бара“, Софийска област. 

 

Началото на пътния участък е при пътно кръстовище с Републикански път I-8 (ГКПП 

Калотина – Драгоман – София - Пловдив – ГКПП Капитан Андреево), а краят е при км 0+500.  

Участъка от пътя започва от km 0+000 (кръстовище с път I-8) преминава през регулация на мах. 

„Черна Бара“.  
 

Проектираният пътен участък е част от Общинската пътна мрежа и е с местно значение за 

региона. Теренът е равнинен. В ситуация трасето е в урбанизирана територия и е  съчетание от 

прави и хоризонтални криви със сравнително малки радиуси. Приетата проектна скорост за 

участъка в населено място е 30 км/ч на основание класа на пътя – път от ОПМ. 

Не засяга елементи на Националната екологична мрежа, обекти подлежащи на здравна 

защитя и не попада в територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква 

трансгранично въздействие.  

 

 



5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено 

водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води 

и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от 

изграждане на нови) 

Не е предвидено използването на природни ресурси, включително и на водовземане от 

повърхностни води, водовземни съоръжения или от системата за обществено водоснабдяване. 

Необходимостта от вода, който да покрият евентуалните нужди, ще се достави с помощта 

на камион-водоноска.   

Съгласно инвестиционното намерение за последващото отводняване на обекта се 

предприемат следните мерки:  

Отводняването ще е повърхностно и ще се извършва посредством необлицовани окопи, в 

които се задържа вода и поради тази причина е необходимо да бъдат почистени и ремонтирани. 

Напречно за отвеждане на водата има съществуващи водоотводнителни съоръжения - 

водостоци, които са в сравнително добро конструктивно.  

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, 

при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Не се очаква 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Не е очаква 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

При реализацията на инвестиционното намерение за „Реконструкция и рехабилитация на 

общински път SFO3027 /I-8, Сливница – Божурище/мах. „Черна бара“, община Божурище, от км 

km 0+000 до km 0+500“, се очаква да се генерира минимално количество изкопни земни маси, 

който да бъдат използвани за последващата вертикална планировка и заравняване около 

новоизградената пътна мрежа.   

 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и 

др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и 

др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна 



изгребна яма и др.) 

Не се очаква формиране на отпадъчни води по потоци – битови, промишлени и др. 

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

Не се очаква да бъдат налични опасни химични вещества 

  

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на 

глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от 

ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на 

възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ 

начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт 

права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 



4. Електронен носител - 1 бр. 

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 08.11.2022г.                                                                      Уведомител: ………………………  

                                                                                                                                    (подпис) 

  

 

 

 

 

 


