
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 

                                                                          ДО 

                                                                          ДИРЕКТОРА НА 

                                                                          РИОСВ - СОФИЯ 

                                                         

  

                                                                      

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 за: 

„Подобряване на енергийната ефективност в сградата на училище „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с. Хераково, общ. Божурище“ 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Настоящото инвестиционно предложение с цел подобряване на енергийната 

ефективност на сграда, общинска собственост. Община Божурище има възможност да 

кандидатства по процедура BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, с проектно предложение с 
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наименование „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на училище „Св. Св. Кирил 

и Методий“, с. Хераково, общ. Божурище“.  

 

Настоящото предложение представлява ново инвестиционно намерение директно насочено 

към внедряване на енергийни мерки към общинска сграда, в която се предоставят обществени 

услуги.  

Сградата на училището е построена през 1958 г. в село Хераково, община Божурище, 

област Софийска. Представлява сграда на три етажа без подземен етаж. 

Фасадните стени са изпълнени с тухлена зидария, с финишно покритие е от варо-

циментова мазилка. 

Част от дограмата на сградата е сменена през годините със система от PVC профил и 

стъклопакет, която се намира в добро общо състояние. Дограмата, където не е сменена е дървена 

двукатна, която е в компрометирано състояние, изметната, неуплътнена, с олющена боя и 

негодна да изпълнява качествено предназначението си. 

Покривът на сградата е четирискатен с неотопляемо подпокривно пространство. 

Таванската плоча е от стоманобетон, а покривната плоча е от дървенна конструкция с керемиди. 

Отводняването е решено посредством улуци и водосточни тръби, минаващи по външните 

ограждащи стени. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 

предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно 

приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

 

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: 

Строителни и топлофизични характеристики на стените 

След направения оглед, се идентифицират два типа фасадни външни стени, ограждащи 

отопляемите обеми. Стените са от тухлена зидария с различна дебелина, вътрешна и външна 

варо-пясъчна мазилка. Югозападната фасада е без външна мазилка. Фасадните стени са здрави, 

но в не много добро общо състояние и вид. Част от стените са с напукана, подкожушена и на 

места компрометирана мазилка. Състоянието на фасадното покритие е вследствие на стареене и 

износване на материалите през дългия експлоатационен период, въздействието на атмосферните 

влияния. 

 

Строителни и топлофизични характеристики на врати и прозорци 

 

Дограмата по фасадите на сградата е частично подменена с PVC дограма със стъклопакет, 

а останалата част е дървена двукатна, която е в незадоволително състояние и поражда голяма 

инфилтрация. Входните врати са метални плътни. 

 

Строителни и топлофизични характеристики на покривната конструкция 



 

В сградата се идентифицира един тип покривна конструкция. Покривът е скатен с 

неотопляемо подпокривно пространство. Покривът е покрит с керемиди върху дървенна 

конструкция. Отводняването е решено посредством улуци и водосточни тръби, минаващи по 

външните ограждащи стени.  

 

Строителни и топлофизични характеристики на подовите конструкции 

 

В сградата се идентифицират два типа подова конструкция. Отопляемата част на сградата 

граничи директно върху земя, една малка част е под граничещ с външен въздух (еркер). 

 

 

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 

 

Сградата няма централен източник на топлина. 

 

Отоплителна инсталация 

 

В сградата няма изградена отоплителната инсталация. 

Отоплението в сградата се осигурява посредством индивидуални печки на дърва и 

въглища, разположени във всяка класна стая. Част от помещенията не се отопляват. 

 

Битово горещо водоснабдяване 

 

В сградата няма изградена инсталация за битово горещо водоснабдяване. Не бяха 

констатирани и локално монтирани бойлери. 

 

Вентилация 

 

В сградата няма изградена обща вентилационна инсталация. 

 

 

ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

Електроснабдяването е осигурено от трафопост, посредством кабели, влизащи в 

електромерното табло, разположено в близост до сградата. От електромерното табло излизат 

кабели, отиващи до ГРТ разположено до входа на сградата. Захранващите линии са изпълнени с 

кабели, със сечения, съобразно товарите на консуматорите и пада на напрежение до тях. 

Осветителната и силова инсталация са положени в тръбни разводки скрити под мазилката. 

 

Електропотребление за осветление 

 

Осветителната уредба на обекта се състои от две основни части – вътрешно осветление, 

влияещо на топлинния комфорт на сградата и външно осветление, попадащо в групата на 

външните, невлияещи консуматори на електрическа енергия. Осветителните тела са крушки с 

нажежаема жичка (ЛНЖ), луминесцентни осветителни тела (ЛЛ) и LED осветителни тела. 



 

Потенциални мерки за намаляване разходите на енергия 

 

Потенциалът за намаляване разходите на енергия се открива в: 

 намаляване на топлопреминаването през външните стени 

 намаляване на топлопреминаването през дограмата 

 намаляване на топлопреминаването през покрива 

 намаляване на топлопреминаването през пода 

 изграждане на енергоефективно отопление. 

 

Енергоспестяващи мерки 

 

1) Топлинно изолиране на външните стени от външната страна с EPS 100 mm за стените от 

тип 1 и тип 2. 

2) Подмяна на съществуващата дървена дограма със система от петкамерен PVC профил 

със стъклопакет, с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K. 

Подмяна на съществуващата метална входна врата със система от алуминиев профил, с 

прекъснат термомост и стъклопакет, с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 

1,70 W/m2K. 

3) Топлинно изолиране на покрива по таванската плоча в подпокривното пространство с 

каменна вата 100 mm, както и топлинно изолиране на прилежащите стени на 

подпокривното пространство от външната страна с EPS 100 mm. 

4) Топлинно изолиране на пода граничещ с външен въздух и образувалите се еркери от 

усвояването на част от терасите с EPS 100 mm. 

5) Изграждане на енергоефективни автономни термопомпени агрегати (въздух/въздух), 

включително необходимата тръбна разводка и дренажна система. 

 

№ 
Наименование на 

енергоспестяващите мерки 

ЕСМ B1 
Топлинно изолиране на 

външните стени 

ЕСМ B2 

Подмяна на дограма със система 

от PVC или Al профил и 

стъклопакет 

ЕСМ B3 Топлинно изолиране на покрив 

ЕСМ B4 Топлинно изолиране на под 

ЕСМ С1 
Термопомпени агрегати 

(въздух/въздух) 



Не са предвидени изкопни работи, както и 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 за имот общинска собственост – УПИ Ⅰ, кв. 16, 

по плана на с. Хераково, община Божурище. Административен адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 

2, с. Хераково, община Божурище, Софийска област.  

 

Сградата на училището е построена през 1958 г. в село Хераково, община Божурище, 

област Софийска. Представлява сграда на три етажа без подземен етаж. 

Фасадните стени са изпълнени с тухлена зидария, с финишно покритие е от варо-

циментова мазилка. 

Част от дограмата на сградата е сменена през годините със система от PVC профил и 

стъклопакет, която се намира в добро общо състояние. Дограмата, където не е сменена е дървена 

двукатна, която е в компрометирано състояние, изметната, неуплътнена, с олющена боя и 

негодна да изпълнява качествено предназначението си. 

Покривът на сградата е четирискатен с неотопляемо подпокривно пространство. 

Таванската плоча е от стоманобетон, а покривната плоча е от дървена конструкция с керемиди. 

Отводняването е решено посредством улуци и водосточни тръби, минаващи по външните 

ограждащи стени. 

 

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.  

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

За необходимостта от вода, с която да покрият евентуалните нужди, ще се ползва 

системата за обществено водоснабдяване.  

 

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 се очаква 

 

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

При реализацията на инвестиционното намерение за „Подобряване на енергийната 

ефективност в сградата на училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Хераково, общ. Божурище“, 

следва да се генерира минимално количество строителен отпадък, който последващо трябва да 

бъде извозен до регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд Еко.  

 

 

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 генерирани 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. 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: 08.11.2022 г.                                                    Уведомител: ………………………… 

                                                                                                                (подпис) 

  

 

 

 

 


