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I. РЕЗЮМЕ  

Визия за София си поставя за цел създаване на нов подход на стратегическо планиране и 

управление на селищната екосистема на Столична община. Новият подход не включва 

изготвяне на „перфектен“ експертен стратегически доклад, а създаване на система на 

взаимодействие между общинската администрация, експертите и гражданите на 

столицата. Визия за София има тежката задача да въвлече всички столичани в 

начертаването на общото ни бъдеще.  

Основните индикатори за оценка на живота в селищните екосистеми са показателите, 

определящи състоянието на компонентите на околната среда.  

Настоящият доклад е част от Стъпка 2 от Визия за София, която има за цел определяне 

на текущото състояние на града и крайградските райони в различни аспекти. Условно 

аспектите са разделени на направления, като направление Околна среда е едно от общо 

седемте. 

Настоящият доклад за направление Околна среда включва информация относно 

състоянието на компонентите на околната среда на територията на Столична 

община. В рамките на направлението са разгледани следните теми: 

Въздух 

Темата включва емисиите на вредни вещества, качеството на атмосферния въздух и 

качеството на въздуха в затворени помещения. Основните източници на замърсяване 

според наличната информация са битовото отопление и транспортът. Замърсяването 

е с ясно изявен пик през зимните месеци.  

Наличните данни за емисиите на вредни вещества и качеството на атмосферния 

въздух са достатъчни за определяне на мерки, които да доведат до подобряване на 

състоянието на компонента, но в същото време има липсваща информация, което може 

да доведе до погрешно определени приоритети, и оттук – риск от пренебрегване на 

важни източници на замърсяване (например нерегламентираното изгаряне на 

отпадъци).  

Качеството на въздуха в затворени помещения, с изключение на забраната за пушене на 

закрито, не е активно дискутирана тема и липсват данни, чрез които да се търси 

връзка между въздуха в затворени помещения и здравето на населението. Правени са 

пилотни проучвания на национално ниво единствено за съдържанието на радон в сгради.  

Водни ресурси 

Водните ресурси са от ключово значение за развитието на Столична община. Тези 

ресурси се разглеждат по отношение на няколко подтеми – повърхностни, подземни и 

питейни води. 

Водата, подавана за питейно-битови цели, показва трайни отклонения по няколко 

показателя (желязо, алуминий, мътност), което налага предприемането на мерки от ВиК 

оператора, но тъй като потенциално е застрашено здравето на хората, Столична 
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община също следва да бъде в активна позиция до отстраняването на отклоненията. 

Необходимо е да продължи доизграждането и реконструкцията на ВиК 

инфраструктурата с оглед повишаване качеството на подаваната питейна вода. 

София разполага с голям ресурс от минерални води, както и със стратегически 

документи, които определят ясна политика на общината по отношение на тяхното 

управление. Реализацията на тази политика изисква публичност и допълнителни 

предпроектни проучвания с оглед опазване и възможно най-ефективно оползотворяване 

на ресурса. 

Речните корита биха могли да се възстановят в естествения си вид с оглед 

подобряване на тяхната привлекателност и използване на рекреационния им потенциал, 

както и за възстановяване на естествените им функции на хабитати за редица видове. 

Дъждовната вода като ресурс не се използва ефективно и следва да се проучи 

възможността това да се промени.  

Климат 

Темата е разгледана по отношение аспекта адаптация към промените в климата. 

Столична община разполага с актуална стратегия за адаптация към климатичните 

промени, приета през 2017 г. Основните предизвикателства в адаптацията на 

Столична община към климатичните промени тепърва предстоят. Следваща стъпка е 

изготвяне на план за действие, в който да се определят времевите и финансовите 

рамки на изпълнение на конкретни действия.  

Важно е да се направи комплексна оценка на въздействието на последиците от 

прилагане на различни мерки за адаптация към климатичните промени, с цел създаване 

на устойчив процес на трансформация. Ангажирането на гражданите в този процес е 

ключово условие за постигане на устойчиви решения и резултати.  

Вредни физични фактори 

Темата включва подтемите шум, електромагнитни лъчения, радиационен фон и 

светлинно замърсяване.  

Шумовите нива в столицата са с трайно високи стойности над допустимите норми, 

като това важи за последните 10 години. Столична община разполага с план за действие 

за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда с последна 

актуализация от 2014 г. В процес на разглеждане е и предстои да се приеме актуална 

стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София.  

Шумът се следи и контролира от МОСВ в производствени предприятия и от 

Министерството на здравеопазването (МЗ) в градска среда.  

Въпреки определените в плана за действие мерки стойностите в пунктовете за 

измерване на нивата на шума са над нормите, като броят на пунктовете, в които се 

отчита повишение на нивата на шума, се увеличава по-бързо от броя на пунктовете, в 

които се отчита понижение.  

Електромагнитните лъчения (ЕМЛ) се мониторират и контролират от МЗ. Наличен е 

публичен регистър с местоположението на източниците на излъчване и информация от 

замерванията около обектите.  
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Столична община не разполага със собствен регистър на станциите на територията 

си. Не се отчитат и параметрите на отделните станции при одобряване проекти на 

нови строителни обекти. Следващи стъпки следва да са предоставяне на пълна 

информация за станциите на проектантите и инвеститорите, интегриране на 

информацията за ЕМЛ с контрола при ново строителство от страна на Столична 

община и изготвяне на публична карта на ЕМЛ на територията на Столична община.  

Мониторингът и контролът на радиационната обстановка в Столична община са 

разпределени основно между 2 институции – ИАОС и Национален център по 

радиобиология и радиационна защита към МЗ. Не се наблюдават отклонения от 

естествените фонови нива, но липсват систематични данни за стойностите на радон 

в затворени помещения. 

Предвидени са мерки и са изградени структури за защита на населението на Столична 

община по отношение на радиационната опасност. Необходимо е да продължат 

усилията по информиране на населението за вредите от радона в затворени помещения, 

като Столична община би могла да организира информационна кампания съвместно с МЗ, 

както и да възложи провеждане на измервания. 

Темата за светлинното замърсяване е нова за България, като липсват данни за 

изследване и контрол върху него както на национално, така и на общинско ниво. Тепърва 

предстои това предизвикателство да бъде адресирано. Удачно е процесът да започне с 

проучване на нормативните решения и стандарти, възприети по света, както и 

свързаните европейски нормативни документи, като се предприемат първи стъпки по 

определяне нивото и степента на въздействието от светлинното замърсяване и 

нужни мерки за ограничаването му при необходимост. 

Отпадъци 

Отпадъците са изключително широка тема, която е разгледана с акцент по отношение 

на битовите, строителните и опасните отпадъци. 

По отношение управлението на отпадъците основното предизвикателство, което 

следва да се преодолее, е тяхната анонимност. Поради това най-належаща е промяната 

към извеждане на отпадъците от анонимност чрез промяна в модела на събиране както 

на смесените битови, така и на разделно събраните отпадъци. 

Необходимо е повишаване ефективността на контрола върху спазването на 

изискванията по отношение разделното събиране на отпадъците при източника, както 

и предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне и изгаряне на отпадъците. 

Инструмент за насърчаване на разделното събиране в домакинствата е въвеждане на 

такса битови отпадъци, съобразена с количеството на реално генерирани смесени 

битови отпадъци. 

От съществено значение е провеждането на широка обществена кампания по 

отношение спазването на изискванията и най-вече – информиране за ползите 

(икономически, за околната среда и здравето на хората) от разделното изхвърляне на 

отпадъците в домакинствата. Увеличаването на гражданската нетърпимост към 

нарушения, активността по отношение на подаване на сигнали и насърчаване на 

околните чрез личен пример за правилното поведение по отношение на околната среда 

са ключови фактори за подобряване успеха на разделното събиране. 
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Геоложка основа и минерално разнообразие 

В темата са разгледани 3 подтеми – свлачища, сеизмична активност и добив на полезни 

изкопаеми.  

Изучеността на геоложката основа и минералното разнообразие на територията на 

Столична община е много добра. 

Разглежданите подтеми свлачища и сеизмична активност са свързани с потенциален 

риск от значителни щети и загуба на човешки животи. Свлачищата и земетресенията 

обаче са трудно предсказуеми. Поради тази причина мониторинговите и 

превантивните дейности са основен инструмент за намаляване на риска и 

негативните последствия от проявлението им. Високата сеизмичност на Столична 

община е значим фактор, който да се вземе предвид при създаването на Визията за 

София. Повишено внимание заслужават също рекултивациите на урановите мини в 

Столична община поради дългосрочния ефект на радиационното замърсяване. 

Почви и земеползване 

В темата са разгледани 7 подтеми – замърсяване, ерозия, вторично уплътняване на 

почвите, запечатване на почвите, заблатяване, почвено плодородие и земеползване. 

Типът и разпространението на почвите в общината са проучени добре. Дейностите за 

превенция, контрол и възстановяване на почвите са урегулирани с нормативни 

документи на национално ниво. Въпреки това липсват изследвания и мониторингови 

схеми, които да следят ефективно различните видове замърсявания и деградационни 

процеси на почвите. 

Като предизвикателство се очертава замърсяването на почвите с тежки метали и 

органохлорни съединения в източната и североизточната част на общината, но са 

необходими допълнителни проучвания и данни за получаване на цялостна картина за 

актуалното състояние на почвите и тяхното плодородие. 

Зелена система 

Темата е разгледана в няколко аспекта – зелената система като градоустройствен 

показател, видове зелени площи и градско земеделие.  

София притежава всички необходими дадености, за да бъде богато озеленен и 

поддържан град, осигуряващ комфорт на своите обитатели. Необходимо е ясно 

дефиниране и актуализиране на действащата в момента нормативна уредба по 

отношение на зелената система на града, както и основните проблеми, които я 

застрашават и възпрепятстват развитието ѝ. 

Липсват актуални данни за публичните пространства, стопанисвани от дирекция 

„Зелена система“ – местоположение, тип компонента на зелената система, площ, 

дейности по поддържане и благоустрояване, изразходвани средства през годините. 

Липсва и информация за собствеността на така наречените зелени клинове на София, 

както и данни за зони с градско земеделие (площ, местоположение, свързани с темата 

проекти).  
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Необходимо е да се обърне внимание на градското земеделие на територията на 

общината, като се потърсят начини чрез нормативни, управленски и други 

инструменти да се подпомогне неговото развитие. 

От първостепенно значение са обстойното събиране, обработване и дигитализиране 

на данни от обектите на зелената система. Има необходимост от проучване на 

възможността за реализиране на зелените клинове. 

Дива природа 

В темата са разгледани 4 подтеми – защитени територии, зони и видове; видове, обект 

на ловен туризъм; горещи зони за биоразнообразието извън защитени територии и 

зони; природен парк „Витоша“. 

Информацията за дивата природа в защитените територии и зони в Столична община 

е систематизирана и лесно достъпна. Информацията за дивата природа извън 

защитените територии/зони е голяма по обем и за дълъг период от време, но не е 

систематизирана. 

Столична община има добро покритие от защитени територии и зони за опазване на 

биоразнообразието. Добра е и представеността на видове, обект на опазване, особено 

на птици, безгръбначни, хабитати, ловни обекти.  

Общината демонстрира много добри резултати в решаването на проблема с 

безстопанствените кучета. Сериозен проблем откъм загуба на защитени видове се 

оказва санирането на сгради. Сградите с остъклени фасади представляват 

потенциален риск за много птици.  

Най-важната територия за дивата природа в Столична община е Природен парк 

„Витоша“. Предизвикателство пред управлението на парка е намирането на баланс 

между опазването на природата и икономическото развитие (например развитието на 

туризъм – посетителски с цел отдих, каране на велосипеди, ски-туризъм през зимата 

и др.).  

Важно е Столична община да участва в инициативи за включване на дивата природа във 

всекидневието на жителите на столицата. От съществено значение също е да се 

провеждат системни проучвания на биоразнообразието на територията на общината 

извън защитени територии и зони, данните от които да бъдат систематизирани и 

публично достъпни. 

 

Екосистемни услуги  

Екосистемните услуги са природни блага, които стабилните екосистеми предоставят 

на човечеството. Остойностяването на екосистемните услуги и интегрирането им в 

икономиката е подход, който ще доведе както до запазване и поддържане на 

екосистемите, така и ще позволи внедряване на иновативни технологии, целящи 

ефективно използване на ресурсите.  

Столична община не е картирала екосистемните си услуги и не е определена нуждата на 

столичани от тези услуги. До 2020 г. всяка страна членка на ЕС следва да включи в 

системите си за отчет и докладване екосистемните услуги. В изпълнение на тези 
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ангажименти Столична община следва да картира и остойности екосистемните услуги 

и да ги интегрира в отчетите си.  

Експертен екип Околна среда: 

 

Ръководител екип: 

Мариела Карапавлова 

 

Експерти: 

Марина Матева 

Станислав Николов 

Мариела Карапавлова 

Димитър Рагьов 
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II. ВЪВЕДЕНИЕ 

Визия за София си поставя за цел създаване на нов подход на стратегическо планиране и 

управление на селищната екосистема на Столична община. Новият подход не включва 

изготвяне на „перфектен“ експертен стратегически доклад, а създаване на система на 

взаимодействие между общинската администрация, експертите и гражданите на 

столицата. Визия за София има тежката задача да въвлече всички столичани в 

начертаването на общото ни бъдеще.  

Основните индикатори за оценка на живота в селищните екосистеми са показателите, 

определящи състоянието на компонентите на околната среда.  

Настоящият доклад е част от Стъпка 2 от Визия за София, която има за цел определяне 

на текущото състояние на града и крайградските райони в различни аспекти. Условно 

аспектите са разделени на направления, като направление Околна среда е едно от общо 

седемте.  

Настоящият доклад за направление Околна среда включва информация относно 

състоянието на компонентите на околната среда на територията на Столична 

община. В рамките на направлението са разгледани следните теми и подтеми:  

• Въздух 

o Емисии на вредни вещества 

o Качество на атмосферния въздух 

o Качество на въздуха в затворени помещения 

• Водни ресурси 

o Повърхностни води 

o Подземни води 

o Питейни води 

• Климат 

• Вредни физични фактори 

o Шум 

o Електромагнитни лъчения 

o Радиационен фон 

o Светлинно замърсяване 

• Отпадъци 

o Битови отпадъци 

o Строителни отпадъци 

o Опасни отпадъци 

• Геоложка основа и минерално разнообразие 

o Свлачища 

o Сеизмична активност 

o Добив на полезни изкопаеми 

• Почви и земеползване 

o Замърсяване 

o Ерозия 
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o Вторично уплътняване на почвите 

o Запечатване на почвите 

o Заблатяване 

o Почвено плодородие 

o Земеползване 

• Зелена система 

o Зелената система като градоустройствен показател  

o Видове зелени площи – компоненти на зелената система 

o Градско земеделие 

• Дива природа 

o Защитени територии, зони и видове 

o Видове, обект на ловен туризъм 

o Горещи зони за биоразнообразието извън защитени територии и зони 

o Природен парк „Витоша“ 

• Екосистемни услуги 

 

Метод на работа 

На първо място са идентифицирани всички налични източници на информация. 

Направени са срещи с различни собственици и държатели на данни с цел уточняване на 

детайлите по наличната информация. Изготвени и изпратени са писма с искане на 

идентифицираната информация. След първоначално анализиране на пълнотата на 

информацията е преценено дали да бъде изисквана допълнителна такава. Към някои 

институции са изпратени последващи писма. Част от информацията се събира 

едновременно от няколко институции – например информация за сигнали за 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци има както в РИОСВ – София, така и в Столичен 

инспекторат. Информацията, идентифицирана като нужна за целите на Визия за София, 

е описана в база данни (за сурови данни и информация) и регистър (на нормативна база, 

стратегически документи, доклади, анализи, статии, изследвания и др.).  

След събиране на цялата налична информация се пристъпва към анализ, при който се 

оценява на първо място самата информация и след това се прави анализ на състоянието 

по всяка тема и подтема. Предвид целта на настоящия доклад, детайлни анализи на 

данните не са правени, а са използвани всички налични доклади, изследвания, резултати, 

стратегически документи и други, като са маркирани важните аспекти на всяка една 

тема, касаеща бъдещето на Столична община.  

Една част от изисканата информация не беше предоставена поради конфиденциалност 

(например данните за емисии на замърсители в Столична община), друга част – поради 

липсата ѝ (например карта на съдовете за събиране на отпадъци), трета част – поради 

несъбирането на информацията в изискания формат или обхват (например потребление 

на енергия по адреси и квартали от „Топлофикация София“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД, „Овергаз“ АД), четвърта част не беше получена в рамките на изпълнение 

на договора (например „Софийска вода“ АД), и за една част не получихме отговор за 

причините за непредоставяне на част от информацията (например ИАОС).  

 



 

11 

 

Следва да се подчертае, че наличната информация за компонентите на околната среда е 

с огромен обем и в настоящия доклад, изготвен в рамките на 3 месеца, не претендираме 

за изчерпателност. Почти за всяка тема и подтема от направление Околна среда има 

изготвени стратегии и планове за действие както на национално, така и на общинско 

ниво, а законодателството само по тема Отпадъци включва над 20 нормативни акта.  

Едно от основните предизвикателства при изготвянето на доклада беше набавянето 

на нужните за анализа сурови данни. Липсва единна система за събиране на данни по 

отделните компоненти на околната среда както на национално ниво, така и на 

общинско. Данни за качеството на атмосферния въздух например се събират от няколко 

национални ведомства, но всяко от тях изготвя собствен доклад, без да използва 

цялата налична информация.  

Липсва и единна система за общи показатели за Столична община. Например Столична 

община не разполага с регистър на адресите, към който да бъде обвързана демографска 

и икономическа информация. Подобни данни има в НСИ, за които Столична община следва 

да заплати. Общинската администрация събира много голям набор от данни, но те не са 

достатъчно добре структурирани и систематизирани, така че да послужат за анализ.  

Друго предизвикателство беше и откриването на вече използвана сурова информация 

за изготвянето на одобрени стратегически документи. При изготвянето на 

стратегически документи са закупувани или предоставяни сурови данни на авторите 

на документите, но тези данни не се съхраняват в единна система за управление на 

данни или може би не са предоставяни от авторите.  

Липсата на единна система за управление на данни представлява недостатък, който 

води до забавяне при вземане на решения, както и предпоставя взимане на решения, 

които не са добре информационно обезпечени, т.е. не се базират на пълна и обективна 

информация. Визия за София ще има за цел и систематизиране на всички данни за 

столицата, което ще подпомогне бързото оценяване на промените и напредъка от 

изпълнените дейности. Това от своя страна ще доведе до значително по-бърза реакция 

при установяване на разминаване между реалните и планираните резултати. 

Важно е да се повиши прозрачността при отчитане изпълнението на мерки и дейности, 

произтичащи от нормативните и стратегическите документи, тъй като към 

момента такава липсва, а това намалява доверието у гражданите и възпрепятства 

привличането им за активно участие в подобряване на средата. 
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III. ТЕМА ВЪЗДУХ 

A. Описание 

Атмосферният въздух е компонент на околната среда, с който гражданите на 

столицата са в постоянно взаимодействие. Столична община е един от районите, за 

които е необходимо да се изготвят общински програми за намаляване на нивата на 

замърсителите. Ангажимент към качеството на атмосферния въздух на национално 

ниво имат няколко държавни структури – МОСВ (РИОСВ, ИАОС) и МЗ (РЗИ). Със Заповед 

№РД-969 от 21.12.2013 г. е определен минималният брой на пунктовете по 

показателите, които да се следят в Агломерация – Столична. Определянето на броя на 

пунктовете е направено на базата на оценката на нивата на замърсяване за периода 

2008 – 2012 г.  

Предвид, че темата има връзка със здравето на гражданите на Столична община, тя 

следва да получи сериозно място при определянето на бъдещото ѝ развитие.  

В настоящия доклад темата Въздух ще се разгледа в следните три аспекта: 

1. Емисии на вредни вещества 

Това е количеството на вредни вещества, което се емитира в атмосферния въздух от 

различни източници на замърсяване – транспорт, индустрия, битово отопление, 

строителни и ремонтни дейности и др. Основните замърсители в атмосферния въздух 

са SO2, NOx, NMVOC, NH3, ФПЧ10, ФПЧ2.5, О3, CO, Pb, As, Cd, Ni, бензен и др. 

2. Качество на атмосферния въздух 

Това е състоянието на въздуха на открито в тропосферата. То се определя от 

концентрацията на веществата от естествен характер и добавените с 

антропогенен характер.  

3. Качество на въздуха в затворени помещения 

Това е състоянието на въздуха в закрити помещения – в домовете и работните 

помещения. Той е от изключително значение за здравето на населението, като се има 

предвид, че хората прекарват значителна част от денонощието си на закрито.  

B. Източници на информация 

1. Нормативни документи 

a) Закон за чистотата на атмосферния въздух 

b) Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух 

c) Наредба №12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 
частици и олово в атмосферния въздух 

d) Наредба №14 за норми за пределно допустими концентрации на вредни 
вещества в атмосферния въздух на населените места 
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2. Стратегически документи 

a) Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на 
Столична община за периода 2015 – 2020 г. – Намаляване на емисиите и 
достигане на установените норми за фини прахови частици ФПЧ10 

b) Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми 
за фини прахови частици ФПЧ10 и азотен диоксид и управление на 
качеството на атмосферния въздух в Столична община за периода 2011 – 
2014 г.  

3. Данни 

a) Емисии на вредни вещества 

Тези данни се събират и обработват от ИАОС и НСИ. Те не бяха предоставени за целите 

на настоящия доклад.  

b) Качество на атмосферния въздух 

Данни за качество на атмосферния въздух (КАВ) се събират от ИАОС и РЗИ. Данните за 

качеството на атмосферния въздух бяха предоставени под формата на 

средноденонощни и средногодишни концентрации на замърсителите.  

Освен от държавните институции данни за качеството на атмосферния въздух в 

София се събират и от различни граждански организации, като най-развитата 

платформа за момента е тази на airbg.info. Платформата работи с датчици, закупени 

от гражданите и вързани в обща система, която предоставя резултатите в реално 

време на всички граждани чрез уебсайт. Използват се евтини и достъпни до повече хора 

сензори, които имат ограничение на работата над 50oC и по време на мъгла. Данните, 

получени от сензорите, нямат достоверността на автоматичните станции на ИАОС, 

нито отговарят на изискванията на законодателството. За сметка на това към края 

на 2017 г. вече наброяват около 200 броя в София и над 320 в цялата страна и отчитат 

в реално време състоянието на въздуха по два параметъра – ФПЧ10 и ФПЧ2.5. Модулът 

позволява включването и на допълнителни сензори, отчитащи други замърсители – 

азотни оксиди и въглероден оксид.  

4. Анализи и доклади 

a) Ежегоден Национален доклад за състоянието и опазването на околната 
среда на ИАОС 

b) Ежегоден Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ 
– София 

c) Анализ и оценка на изпълнението на програма за намаляване на емисиите и  
постигане на установените норми за фини прахови частици ФПЧ10 и 
азотен диоксид и управление на качеството на атмосферния въздух в 
Столична община за периода 2011 - 2014 година 

C. Оценка на информацията 

При изготвянето на настоящия доклад беше изисквана информация от ИАОС за 

емисиите на замърсителите в границите на Столична община. Данните за емисиите на 
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замърсители не бяха предоставени поради конфиденциалност на информацията, поради 

което в настоящия доклад не може да се направи анализ на данните за емисиите. Данни 

за емисии са предоставени единствено за ФПЧ10 в Програмата за управление на КАВ на 

Столична община.  

Данните за качеството на атмосферния въздух (концентрация на вредните вещества 

в тропосферата) се събират в рамките на Националната автоматизирана система за 

контрол качеството на атмосферния въздух (НАСККАВ) чрез автоматични станции и 

ръчно пробовземане. Данни за качеството на атмосферния въздух, събирани както от 

ИАОС, така и от РЗИ, бяха предоставени за целите на настоящия доклад.  

В Таблица 1 е направена справка по години, пунктове и замърсители на база на 

предоставената информация.  

Таблица 1. Пунктове за измерване на качеството на атмосферния въздух 

№ Пункт 
Обслужваща 
институция 

Тип 
Вид 

мониторинг 
Измервани показатели по години 

1 Гара Яна ИАОС РП 
Крайградски 
фонов 

NO2 – 2000-2007 г. 
SO2 – 2000-2010 г. 
As – 2006-2008 г. 
Cd – 2006-2016 г. 
Ni – 2006-2008 г. 
Pb - 2000-2016 г. 
PAH – 2006-2016 г. 
ФПЧ10 – 2001, 2006-2016 г. 

2 Надежда ИАОС АИС 
Крайградски 
фонов 

NO2 – 2003-2004, 2006-2016 г. 
SO2 – 2003-2004, 2006-2016 г. 
CO – 2006 г. 
ФПЧ10 – 2003-2004, 2006-2016 г. 

3 Дружба ИАОС АИС Крайградски 
фонов 

NO2 – 2004, 2006-2016 г. 
SO2 – 2003-2004, 2006-2016 г. 
Бензен – 2006-2016 г. 
CO – 2003, 2004, 2006 г. 
ФПЧ10 – 2004, 2006-2016 г. 

4 Орлов мост ИАОС АИС Градски 
трафик 

NO2 – 2003-2004, 2006-2014 г. 
SO2 – 2003-2004, 2006-2014 г. 
Бензен – 2006-2014 г. 
CO – 2004, 2006-2015 г. 
As – 2006-2007 г. 
Cd – 2006-2007 г. 
Ni – 2006-2007 г. 
Pb - 2006-2007 г. 
PAH – 2006-2007 г. 
ФПЧ10 – 2003, 2006-2014 г. 

5 Хиподрума ИАОС РП/АИС Крайградски 
фонов 

ФПЧ2.5 – 2009-2016 г. 
NO2 – 2003-2004, 2006-2016 г. 
SO2 – 2003-2004, 2006-2016 г. 
Бензен – 2006-2016 г. 
CO – 2003, 2004, 2006-2016 г. 
ФПЧ10 – 2005-2007 г. (РП), 2003, 2008-2016 г. (АИС) 

6 Павлово ИАОС АИС/РП Крайградски 
фонов 

ФПЧ2.5 – 2005-2008 г. 
NO2 – 2002-2008 г. (РП), 2009-2016 г. (АИС) 
SO2 – 2009-2016 г. 
Бензен – 2006-2008 г. (РП), 2009-2014, 2016 г. (АИС) 
CO – 2009-2016 г. 
As – 2006-2008 г. 
Cd – 2006-2008 г. 
Ni – 2006-2008 г. 
Pb - 2002-2016 г. 
PAH – 2006-2016 г. 
ФПЧ10 – 2004-2008 г. (РП), 2009-2016 г. (АИС) 

7 Копито ИАОС АИС Извънградски 
фонов 

ФПЧ2.5 – 2008-2016 г. 
NO2 – 2008-2013, 2015-2016 г. 
SO2 – 2008-2016 г. 
Бензен – 2009-2014, 2016 г. 
CO – 2008-2016 г. 
As – 2008-2016 г. 
Cd – 2008-2016 г. 
Ni – 2006-2016 г. 
Pb - 2008-2016 г. 
PAH – 2008-2016 г. 
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8 Младост ИАОС АИС Крайградски 
фонов 

NO2 – 2016 г. 
SO2 – 2016 г. 
Бензен – 2016 г. 
CO – 2016 г. 
ФПЧ10 – 2016 г. 

9 Гарата РЗИ-София РП - 

NO2 – 2005-2015 г. 
SO2 – 2005-2015 г. 
Pb - 2005-2015 г. 
H2S – 2005-2015 г. 
Общ прах – 2005-2015 г. 
Фенол – 2005-2015 г. 

10 Люлин РЗИ-София РП - 

NO2 – 2005-2014 г. 
SO2 – 2005-2014 г. 
Pb - 2005-2014 г. 
H2S – 2005-2014 г. 
Общ прах – 2005-2014 г. 
Фенол – 2005-2014 г. 

11 Цар Симеон РЗИ-София РП - 

NO2 – 2005-2007 г. 
SO2 – 2005-2015 г. 
Pb – 2005-2015 г. 
H2S – 2005-2015 г. 
Общ прах – 2005-2015 г. 
Фенол – 2005-2015 г. 
ФПЧ2.5 – 2005-2015 г. 
ФПЧ10 – 2005-2015 г. 

12 Кремиковци РЗИ-София РП - 

NO2 – 2005-2012 г. 
SO2 – 2005-2012 г. 
Pb - 2005-2012 г. 
H2S – 2005-2012 г. 
Общ прах – 2005-2012 г. 
Фенол – 2005-2012 г. 

13 База Греков РЗИ-София РП - 

NO2 – 2015 г. 
SO2 – 2015 г. 
Pb – 2015 г. 
H2S – 2015 г. 
Общ прах – 2015 г. 
Фенол – 2015 г. 

Легенда: РП – Ръчно пробовземане; АИС – Автоматична измервателна станция 
Забележка: Данните от РЗИ са до 2015 г. и са базирани на докладите, качени в уебсайта им. Данните от ИАОС са до 
2016 г.  

 

Наличната информация за емисиите на вредни вещества и качеството на атмосферния 

въздух в Столична община е достатъчна за определяне на някои източници на 

замърсяване, но не е достатъчна, за да се направи детайлна оценка както на дела на 

всеки замърсител от общото замърсяване, така и на всички източници на замърсяване 

и качеството на атмосферния въздух по квартали.  

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Концентрация на основните замърсители в атмосферния въздух 

Основни замърсители: SO2, NOx, NMVOC, NH3, ФПЧ10, ФПЧ2.5, О3, CO, Pb, As, Cd, Ni, бензен 

Параметри/показатели: Средноденонощна концентрация, средногодишна концентрация 

Норма: Средноденонощна норма, средногодишна норма 

b) Емисии на вредни вещества във въздуха 

Основни замърсители: SO2, NOx, NMVOC, NH3, ФПЧ10, ФПЧ2.5, О3, CO, Pb, As, Cd, Ni, бензен 

Параметри/показатели: общо количество на замърсители в тегловни единици за година 

Норма: Няма норма по градове, а само общо за страната 

2. Анализ 
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Качеството на въздуха е много актуална тема през последните години не само в 

България, но и в Европа и света. Исторически качеството на въздуха както в София, 

така и в много европейски градове отчита подобрени нива, основно поради въвеждане 

на очистващи инсталации в индустрията, която е била един от най-сериозните 

източници на замърсяване. Въпреки това качеството на въздуха през последните 

години отново започва да се превръща в сериозен проблем.  

София не се различава от общата тенденция при европейските градове, като, разбира 

се, има специфични проблеми, които следва да се отчетат. Един от основните проблеми 

у нас и в Европа се оказват две основни тенденции: увеличаването на броя на дизелови 

автомобили и употребата на фосилни горива и биомаса за отопление в бита. Въпреки 

технологичния напредък редица европейски политики предлагат използването на 

биомасата като възобновяем източник на енергия. Налагането на дизеловите 

двигатели в Европа също се оказва един от сериозните причинители на замърсяване на 

въздуха в редица страни. Това се случва, от една страна, поради ниските цени на 

дизеловото гориво през миналия век, а от друга – поради високата ефективност на 

дизеловия двигател на емисиите от СО2, поради което ЕК толерира дизеловите 

автомобили да емитират по-високи нива на замърсители на въздуха спрямо 

бензиновите. 

Същите тези проблеми на Европа са пренесени в България със значителни допълнения. В 

България от дълги години съществува социална политика за предоставяне на помощи на 

социално слаби лица под формата на дърва за огрев. Битът на българина е обвързан с 

отопление на въглища и дърва, поради което през зимните месеци въздухът в редица 

населени места вероятно е по-замърсен от този в столицата.  

Въпросът относно емисиите от транспорт също има специфика в България, в т.ч. и 

София. Автопаркът у нас основно се състои от вносни, втора употреба дизелови 

автомобили. Освен използването на стари автомобили у нас има и друг проблем, свързан 

с умишлено премахване на катализатори и филтри за твърди частици поради високата 

им цена за подмяна в края на живота на тези части или тяхната кражба поради 

съдържанието на благородни метали. Проблемът е на национално ниво, но предвид, че 

автопаркът на Столична община е най-голям, то проблемът ще продължава не само да 

съществува, но и да се задълбочава, ако не се предприемат мерки. 

Следва ясно да се посочи, че географското разположение и локалните климатични 

характеристики на София имат голяма роля за КАВ. Температурните инверсии и 

свързаните с тях мъгли са много типично явление за Софийското поле. Тези явления са 

характерни най-вече за зимните месеци, което затруднява много разсейването на 

замърсителите във въздуха. Тази обстановка всъщност определя КАВ на София като 

много трудно решим проблем, което означава, че решаването му изисква сериозни 

усилия от всички власти и граждани. Предвид, че София е най-големият град у нас, следва 

властите да осъзнаят, че този проблем няма да бъде решен без общи действия, вкл. с 

активното участие на гражданите, които всъщност се явяват основните 

заинтересовани страни в ролята си едновременно на замърсители и подложени на 

ефектите от това замърсяване.  

Един от факторите, вероятно влияещи силно на КАВ, за който не е правено подробно 

изследване, е оценката на замърсяването от нерегламентираното изгаряне на 

отпадъци – от текстилни отпадъци, пластмаси от всякакъв вид до отработени масла, 
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гуми и др. Нерегламентираното изгаряне на отпадъци се извършва както в стопанската 

дейност, така и в бита основно за извличане на определени материали от отпадъците 

(отделяне на металите от кабели, гуми и др.) и отопление (изгарят се гуми, пластмаси, 

отработени масла и др.). 

Данните за качеството на атмосферния въздух се анализират в различни годишни 

доклади както от държавните институции (ИАОС, РИОСВ – София, РЗИ – София), така и 

от Столична община (в програмата за КАВ). В настоящия доклад няма да бъдат 

анализирани подробно всички налични данни, тъй като целта на този доклад не е 

дублиране на вече направени анализи. Общата тенденция е, че превишения на 

средногодишната норма (СГН) има в малко на брой пунктове през последните години само 

на ФПЧ10. Представянето обаче на данните, осреднени за цялата година, не е много 

коректно, когато има изявена сезонност на замърсяването. Когато се анализират 

данните за превишенията на средноденонощната норма (СДН) за 2016 г., се вижда, че 

само на Копитото няма превишения. В останалите пунктове СДН е превишавана 40 

пъти в Надежда (т.е. 40 дни в годината средноденонощната концентрация е 

превишавана), 42 – Младост, 59 – Хиподрума, 60 – Павлово, 74 – Дружба, и 98 – гара Яна. 

Тези превишения се случват в зимните месеци. Освен сезонността на замърсяването 

важно е да се обърне внимание на данните за средночасовите концентрации. Те 

показват, че в някои части на София пикът на замърсяване е вечер, когато хората са по 

домовете си, а на други места – през деня, когато хората са на работа. Пик има също 

така в сутрешните часове на деня, когато хората отиват на работа. 

Освен ФПЧ10 следва да се събират данни и за ФПЧ2.5 в повече пунктове. Освен ФПЧ и други 

замърсители на въздуха изискват пълно изследване, за да може да се оцени тяхното 

въздействие (например полиароматни въглеводороди). Когато не са установени всички 

източници на замърсяване, а именно – няма количествени данни за въздействието на 

автомобилите без катализатори и нерегламентираното изгаряне, получените 

резултати от досегашните анализи се оказват изкривени и оттук мерките, които се 

предприемат – несигурни. Когато не е ясна пълната картина, твърде вероятно е да се 

изразходват средства и ресурси в неправилна посока и проблемът да остане нерешен.  

Столична община има изградена система за ранно сигнализиране на високи нива на 

замърсители във въздуха. Системата все още не е използвана и тепърва предстои да се 

реши ролята ѝ. Тя може да послужи за вземане на крайни мерки при утежнена ситуация. 

Мерките, които се обсъждат, са предоставяне на безплатен обществен транспорт в 

дните със силно замърсен въздух, забрана за движение на автомобили с четни/нечетни 

регистрационни номера, затягане на контрола над техническите прегледи на МПС (вкл. 

закупуване на уреди за измерване на замърсители при регистрация на автомобили), 

специални стикери за автомобили, които замърсяват повече. Столична община също 

така има ангажимента и намерението да подмени автопарка на градския транспорт с 

електрически автобуси и такива на метан, както и нови трамваи (вкл. откриване на 

нови трамвайни линии), които не натоварват въздуха със замърсители. Пилотно са 

подменени отоплителните уреди на социално слаби семейства, които се отопляват на 

дърва и въглища.  

Кварталите, които се отопляват на твърди и течни горива, както и тези, които 

изгарят различни видове отпадъци за отопление, в общия случай са най-бедните и 

крайни квартали, жителите на които имат ниски доходи и са социално изолирани. 

Разбира се, има и изключения от тази тенденция. Пример за това са 



 

19 

 

кварталите от подвитошката яка и стопанските помещения (автосервизи, 

бояджийници, складови помещения и др.), които също изгарят нерегламентирано 

отпадъци. За да може горното твърдение да бъде подкрепено и от реални проучвания и 

статистика, в допълнение към неофициалните, но общоизвестни наблюдения, следва да 

се изготви анализ, който отчита връзката между размера на приходите и начините на 

отопление/емисии във въздуха по домакинства. В настоящия доклад не е направен 

подобен анализ основно поради липса на данни по домакинства, адреси и квартали както 

за доходите на жителите, така и за вида и количеството на източниците на отопление.  

Има редица примери от световната практика за решаване на проблемите на 

замърсяването на въздуха в градовете и макар те да не могат да бъдат използвани 

директно в нашите условия, могат да бъдат ориентир и след съобразяване с локалните 

условия да се използват ефективно в решаването на проблема. Някои от най-

прилаганите мерки на международно ниво са, както следва: 

• Такса при навлизане с автомобил в центъра на града. В Стокхолм в работни дни с 

цел намаляване на автомобилния трафик, при навлизане в центъра на града с 

автомобил, се заплаща такса. Тази мярка никога не е била прилагана у нас, но София 

разполага с добри комуникационни условия за платено влизане в центъра на града.  

• Високи данъци за замърсяващите автомобили. В повечето европейски държави 

данъците за автомобили, които имат по-високи нива на замърсяване, са по-

високи, докато в Столична община новите автомобили имат по-високи данъци 

от старите.  

• Винетна система според нивото на замърсяване на автомобила. Подход, който е 

възприет в Париж, при който се определят няколко зони с различни нива на 

замърсяване. Определени са различни такси според автомобила и зоната, в която 

желае да се движи.  

• Висока цена за паркиране в града. Въпреки че в София съществуват синя и зелена 

зона, то определените суми не са достатъчно високи. Също така паркоместата 

в столичната ни синя зона се увеличават ежегодно, което е ясен индикатор за 

по-голямо търсене. Това следва да се адресира чрез по-високи суми, предвид 

целта, която не е събиране на повече приходи, а намаляване на трафика в тези 

зони. Неписано правило е 1 час паркиране да струва колкото 3 – 5 билета за 

градски транспорт. Тъй като това е непопулярна мярка, въвеждането ѝ изисква 

добра предварителна комуникация и разяснение за гражданите относно смисъла 

ѝ, като се посочат значимостта и очакваният ефект по отношение 

подобряването на КАВ. 

• Пешеходни зони. Един от най-ефективните методи за намаляването на трафика, 

който се използва в много градове, е премахване на паркинги и превръщането им 

в пешеходни зони. По правило всяка добре организирана и достъпна пешеходна 

зона привлича пешеходци, което води до намаляване на трафика. 

• Велосипеден транспорт. По различни проучвания делът на велосипедистите в 

Столична община варира от 0.2 до почти 2%. Това е дял, който е много нисък и не 

може да бъде отчетен като мярка за намаляване на замърсяването. Изградените 

велоалеи не предоставят нужната сигурност и комфорт на велосипедистите, а 

добре изградените велоалеи не са свързани помежду си в система.  

• Безплатен градски транспорт. Мярка, която става все по-популярна. Столична 

община желае да въведе тази мярка пилотно в дни с високи нива на замърсяване, 
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което е първа стъпка в оценката на ефективността на мярката в нашите 

условия. 

Качеството на въздуха в затворени помещения все още не е актуална тема в България, 

като изключение прави само пушенето в затворени помещения. Забраната за пушене в 

затворени помещения е въведена именно с цел подобряване на качеството на въздуха в 

тях. Като изключим забраната за пушене, тази тема се засяга единствено при 

построяване на сгради по стандарти за устойчиво строителство, като LEED, DGNB, 

BREEAM и др. При тези стандарти има изисквания както за материалите, които се 

използват при построяването, така и изисквания за времето за проветряване преди 

пускане в експлоатация. Преди сградата да получи нужния сертификат, се правят 

измервания на концентрацията на редица вещества. При тези стандарти също така 

има указания за проветряване по време на експлоатация на сградата.  

Извън тези стандарти, собствениците на сградите сами решават какви мерки да 

предприемат или да не предприемат. Европейската агенция по околна среда има указания 

за подобряване на качеството на въздуха на закрито. Определени са следните основни 

замърсители: радон, СО2, NO2, летливи органични съединения, прах и др. По-голяма част 

от тези замърсители са свързани с добрата вентилация на помещенията, освен с 

процеса на построяване на сградата. По отношение въздействието на радона, повече 

информация е представена в тема Вредни физични фактори, подтема Радиационен фон. 

Качеството на въздуха в затворени помещения е важно основно поради това, че хората 

прекарват 90% от времето си в затворени помещения (офис, дом), където често 

въздухът не е по-чист дори от този на улицата. Установяването на взаимовръзка 

между замърсяването на въздуха и различни заболявания е невъзможно, без да се отчете 

качеството на въздуха в помещенията.  

Въпросът със замърсяването на въздуха освен екологичен е и социален, икономически, 

градоустройствен, поради което темата Въздух има пряка връзка с темите Градска 

среда, Транспорт, Хора, Икономика.  

3. Заключение 

Наличната информация за КАВ на Столична община е достатъчна за определяне на мерки, 

които да доведат до подобряване на състоянието на този компонент на околната 

среда. В настоящия и предишните КАВ на Столична община са предлагани мерки, чието 

изпълнение би довело до значителни подобрения. Част от предложените мерки са 

реализирани успешно, друга част не са, а трета – не са в компетенциите на Столична 

община и изискват национална политика.  

Пълната информация за замърсяването на въздуха и емисиите от замърсители не е 

налична, поради което съществува риск от предприемане на неправилни мерки или по-

точно – от пренебрегване на по-важните причини, които са довели до замърсяване на 

въздуха в столицата. Поради тази причина основното заключение от този доклад е, че 

е нужно пълно информационно обезпечаване (източници на замърсяване, „поведение“ и 

местоположение на замърсяването и др.), за да се определят приоритетите според 

тежестта на всеки отделен източник.  

Решаването на проблема със замърсяването на въздуха изисква комплексен подход, 

който само с Програма за управление на КАВ или само с действие от страна на една 



 

21 

 

структура на Столична община, а и дори цялата общинска администрация, не може да се 

реши. Нужна е добре организирана национална политика, подкрепена от жителите на 

столицата в множество направления – социална политика, транспортни и 

градоустройствени решения, икономически подходи, въвличане и ангажиране на 

гражданите в проблема и др. Столична община следва да организира сериозна кампания, 

която да достигне до максимален брой граждани, за да може да получи политическа 

подкрепа. Невъвличането на гражданите ще доведе до невъзможност за предприемане 

на непопулярни мерки и забавяне на решаването на този толкова сериозен проблем. 

Столична община следва да разясни на гражданите си, че замърсяването се причинява 

именно от тях във всекидневните им дейности и решаването на проблема е единствено 

възможно чрез общи действия.  

На базата на наличната информация могат да се дадат следните препоръки, които да 

доведат до подобряване на КАВ в столицата:  

• Създаване на локална мрежа за мониторинг 

Това ще позволи създаване на гъста мрежа от пунктове, което ще даде по-добра 

представа за замърсяването на въздуха в териториален аспект. Основно 

предизвикателство при създаването на локална мрежа ще е определянето на мястото 

и броя на пунктовете.  

• Емисии от транспорта  

Като източник на замърсяване делът на транспорта не е определен достатъчно точно 

поради факта, че липсват данни за наличие на катализатори в автомобилите. Също 

така липсва база данни с емисиите от автомобили без катализатори и филтри за 

твърди частици. Това е сериозен проблем, който изкривява резултатите за общите 

емисии.  

• Битово отопление  

Отоплението е несъмнено основен замърсител на атмосферния въздух през зимните 

месеци в общината. Липсват обаче база данни за адресите, които се отопляват на 

въглища, дърва и течни горива, както и данни за качеството на горивата – съдържание 

на пепел, влага и др.  

• Нерегламентирано изгаряне на отпадъци 

Това е източникът на замърсяване на въздуха, който е подценен във всички анализи 

основно поради липса на данни. Предвид, че той е потенциално генератор на всички 

възможни видове замърсители, следва да му се обърне много сериозно внимание, за да 

може предприетите мерки да доведат до реално решение на проблема с КАВ. 

• Определяне на преноса на замърсители от други територии 

Друго неизвестно във формулата на замърсяването на въздуха в Столична община е 

ролята на замърсяването, пренесено от други територии. Следва това неизвестно да 

се изясни напълно, за да могат да се предприемат нужните мерки, които да доведат до 

резултати.  

• Обвързване на замърсяването с данъците 
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На този етап данъците за МПС в София (а и в други градове) се изчисляват на база 

мощност и големина на двигателя. Липсата на катализатор (в случаите на вторичното 

му отстраняване) не се отразява на сумата. От данък МПС са освободени 

електромобилите. Определяне на наличие на катализатор и филтри на този етап не 

може да се извърши от общинските служители, поради което е нужен нов начин на 

определяне на този данък, който да позволи определяне на по-високи данъци за 

автомобилите с високи нива на отделяните замърсители. 

• Мащабна кампания за информиране на населението 

Най-бързо и ефективно решаване на цялостния проблем може да се случи единствено 

чрез въвличане и ангажиране на населението чрез информиране за същността и 

причините за замърсяването на въздуха. Информирането на гражданите за 

източниците на замърсяване, ефекта върху здравето им от експозицията им на 

различните замърсители и представянето на жизнения цикъл на всеки замърсител е 

подходът, който трябва да се следва, за да може да се улесни процесът на взимане на 

решения. Без въвличане на гражданите Столична община не би успяла да реши проблема 

в най-кратки срокове поради нуждата от непопулярни мерки за решаването на този 

проблем. 

E. Необходимост от изследвания 

Нужните изследвания за подобряване на информационната обезпеченост за 

качеството на атмосферния въздух са следните: 

• Локална мрежа за мониторинг – определяне на броя, местоположението и вида на 

локалната мрежа от сензори/датчици/станции за измерване на качеството на 

атмосферния въздух. Важно е да се прави разлика между националния мониторинг 

и мониторинг на локално ниво. В България няма населено място с локална мрежа, 

изградена от общинската администрация. Столична община е логичният пионер 

в това начинание.  

• Емисии от транспорт – определяне на дела на автомобилите без катализатори 

и филтри за твърди частици, както и определяне на емисионните фактори за 

замърсителите от амортизирани автомобили, които са в движение. Най-

лесният подход би бил събиране на данни при ГТП. При този подход за 1 година ще 

се събере пълна информация не само за София, но и за цялата страна.  

• Битовото отопление – определяне на реалната ситуация на ролята на 

битовото отопление за качеството на атмосферния въздух в Столична община. 

Следва да се определи видът на горивата по адреси, както и качеството и 

произходът им. Нужни са както теренни и социологически проучвания, така и 

промени в събирането на информация за продажбата на твърди и течни горива.  

• Нерегламентирано изгаряне на отпадъци – определяне на емисиите от 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Това е много сложно изследване, което 

следва да се разработи специално за Столична община и изисква теренни и 

социологически проучвания. Определянето на дела на емисиите на 

замърсителите във въздуха от въпросния източник е ключово за правилното 

определяне на мерките, които ще доведат до решаването на този проблем.  

• Определяне на преноса на замърсители от други територии – определяне на 

емисиите, пренесени от други населени места към Столична община. Следва да 

се имат предвид преобладаващите ветрове и големите източници на 
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замърсяване около София. Един от най-сериозните потенциални замърсители е 

Перник.  
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IV. ТЕМА: ВОДНИ РЕСУРСИ 

A. Описание 

Водните ресурси са ключови за развитието на всяка община. Води са необходими както 

за питейно-битово водоснабдяване, така и за промишлени цели. Запасеността и 

качеството на този ресурс са от съществено значение, затова в настоящия доклад са 

разгледани в няколко подтеми – повърхностни и подземни води, питейни води. 

1. Повърхностни води 

Тук се разглеждат повърхностните водни тела в обхвата на Столична община, 

включително речните корита и тяхната поддръжка. 

2. Подземни води 

В тази подтема се разглеждат подземните водни тела, както и минералните води. 

Столична община е изключително богата на минерални води и въпросът за тяхното 

ползване е един от много често дискутираните напоследък.  

3. Питейни води 

Качеството на питейните води има пряко значение за здравето на населението на 

общината и това обуславя разглеждането на питейните води в самостоятелна 

подтема.  

B. Източници на информация 

1. Нормативни документи 

a) Закон за водите 

b) Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води 

c) Наредба №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите 

d) Наредба №2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с 
нитрати от земеделски източници 

e) Наредба №2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните 
емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване 

f) Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди 
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g) Наредба №Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните 
води 

h) Наредба №5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за 
къпане 

i) Наредба №6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото 
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани 
във водни обекти 

j) Наредба №7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните системи на 
населените места 

k) Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели 

l) Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане 

m) Наредба №12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към 
повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване 

n) Наредба №13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 
тях 

o) Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и 
курортите, веднъж на 3 месеца 

p) Наредба №18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на 
земеделските култури 

q) Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от 
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието 

r) Наредба за ползването на повърхностните води 

s) Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за 
таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно 
предоставени от държавата на Столична община за ползване и 
управление за срок от 25 години 

t) Решение №109 по Протокол №57 от 20.02.2014 г. на СОС за одобряване на 
Общи условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги на потребителите от ВиК оператор „Софийска вода” АД 

 

2. Стратегически документи 

a) Общински план за развитие на София (2014 – 2020 г.) 

b) Програма за опазване на околната среда на Столична община (2010 – 2020 
г.) 

c) Стратегия за използване на потенциала от минерални изводи и земна 
топлина (геотермална енергия) на територията на Столична община 
(2017 г.) 
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d) Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от 
находищата на минерални води на територията на Столична община (2017 
г.) 

e) Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на 
територията на Столична община 2017 – 2025 година по части – 
„Водоснабдяване”, „Канализация” и „Корекция на речни корита” 

3. Данни 

Данни относно водите на Столична община са налични в МОСВ и структурите му – 

ИАОС, Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ (БД), РИОСВ – София. 

Столичната РЗИ и Министерство на здравеопазването разполагат с информация 

относно качеството на питейните води, в т.ч. постоянния и периодичния мониторинг, 

провеждани от Столичната РЗИ и от „Софийска вода“ АД съобразно Наредба №9 за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.  

„Софийска вода“ АД съответно също притежава данни от провеждания мониторинг, 

както и информация относно поддържането на ВиК инфраструктурата.  

Столична община разполага с данни относно почистването и поддръжката на речни 

корита, управлението и политиката по отношение на минералните води и др.  

За целите на настоящия доклад данни са поискани от ИАОС, Басейнова дирекция, РЗИ и 

Министерство на здравеопазването, Столична община, „Софийска вода“ АД. До 

финализиране на доклада пълна или частична информация е получена от всички 

източници, с изключение на „Софийска вода“ АД. 

4. Доклади и публикации 

a) Отчет за изпълнение на Програма за разработване и управление на потенциала 

от минерални води на територията на Столична община 2011 – 2016 г. 

C. Оценка на информацията 

Данните за водите са достъпни по реда на ЗДОИ, а част от тях са публично достъпни и 

публикувани на страниците на ИАОС, БД, РИОСВ – София, РЗИ, Столична община и 

направление „Архитектура и градоустройство“ към общината. 

Предоставените за настоящия анализ данни са сравнително пълни.  

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Качество на питейната вода – стойности на показателите, чрез които 
се характеризира 

b) Почистване и поддръжка на речни корита – км 

c) Разходи за поливане на зелени площи – лв. 

d) Приходи от оползотворяване на минералните води (концесии, отопление с 
геотермална енергия, др.) – лв.  
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2. Анализ 

a) Повърхностни води 

През територията на София преминават няколко реки, по-големи от които са: 

Слатинска, Перловска, Боянска, Владайска, Суходолска, Какач и дp., с обща дължина 183 км. 

От тях 28 км са трайно коригирани посредством подпорни стени и облицовки на дъното 

с камък или бетон. Край източните квартали тече река Искър, но в този си участък тя 

не е пълноводна. През последните 60 години са построени и изкуствени езера и язовири.  

Водопроводната система включва „Витошки водопровод“, „Рилски водопровод“, 

водопровод „Пасарел – София“, водопровод „Върхова аварийна връзка“ и водопровод 

„Искър“, „Втора водопроводна нитка“ и „Водопровод за условно чиста вода“. 

Съгласно Закона за водите, Столична община има редица отговорности по отношение 

опазването и управлението на водните ресурси. Общината (чрез кмета и общинския 

съвет) осъществява политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, 

реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения – общинска 

собственост, както и политиката в отрасъла водоснабдяване и канализация. През 

октомври 2017 г. СОС прие Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на 

територията на Столична община 2017 – 2025 година по части – „Водоснабдяване”, 

„Канализация” и „Корекция на речни корита”.  

През 2000 г. по силата на 25-годишен договор за концесия Столична община 

преотстъпва на дружеството „Софийска вода“ АД експлоатацията и поддръжката на 

ВиК системата в София. 

По данни на „Водоснабдяванe и канализация“ EАД – София, София има смесена канална 

система – общо отвеждане на отпадъчните битови, промишлени и дъждовни води. 

Трасетата на съществуващите главни канализационни колектори са по правило покрай 

бреговете на реките, протичащи през София. Те осигуряват гравитачно отвеждане на 

отпадъчните води от компактния град и крайградските територии до градската 

пречиствателна станция за отпадъчни води – СПСОВ. Главните колектори и 

дубльорите им са изградени основно до южните територии. За доизграждането им, 

освен значителни капиталовложения, е необходимо да се осигурят cepвитyти 

непосредствено до бреговете на реките (особено в южните територии и 

подвитошката яка). 

За периода 2006 – 2016 г. са изградени и реконструирани над 150 км канализационна 

мрежа и над 380 км водопроводна мрежа на обща стойност близо 500 млн. лв. От тях 189 

млн. лв. финансиране от ПУДООС, ОПОС и ИСПА, от ВиК оператора – 267 млн. лв. 

Инвестициите са насочени в изграждане на главни клонове и разширяване на 

вътрешноквартална мрежа в следните населени места: "Суходол", "Овча купел", "Горна 

баня", м. Сливница – "Люлин", "Банкя", "Нови Искър", "Надежда" – 3 и 4, "Горубляне", 

"Бенковски", "Модерно предградие", "Илиянци", "Симеоново" и др. През 2017 г. се извършва 

разширение на канализационната мрежа и подмяна на съществуващи водопроводи във: 

кв. „Бенковски“, кв. „Горна баня“, „Нови Искър“ (кв. "Кумарица", кв. "Курило"), кв. „Горубляне“, 

местност Сливница – "Люлин“, „Кръстова вада – изток“ и др. 

Столична община издава разрешителни за ползване на воден обект и разрешителни за 

водовземане от повърхностен воден обект, като на страницата ѝ са публикувани 
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регистри на издадените разрешителни, както и информация за процедурата за 

издаване, изменение и прекратяване на разрешително за ползване на воден обект – 

публична общинска собственост, и такси за ползване на воден обект.  

Речни корита 

На сайта на общината е предоставена също информация за почистените речни 

участъци за 2016 г., както и списък на участъци, включени в Програмата за почистване 

на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на 

Столична община за 2017 г.  

Действията за почистване на речните корита на реките в границите на 

урбанизираната територия се изпълняват съгласно изискванията на Закона за водите, 

като в изпълнение на чл. 140, ал. 4, т. 1 от ЗВ, със заповед на кмета на Столична община, 

ежегодно се назначава междуведомствена комисия. След извършване на оглед на 

участъците с намалена проводимост от комисията се определят участъците за 

почистване през следващата година.  

Ежегодно Столична община, чрез ОП „София – проект“, изготвя проект за „Превантивни 

мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на 

речните корита на територията на Столична община“, с обхват и съдържание съгласно 

Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Дейностите за поддържане 

проводимостта на речните легла на територията на Столична община са включени в 

Годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014 – 

2018 г. 

През 2017 г. е предвидено да се почистят и да се осигури проводимостта на водата в 

над 150 бр. участъци от речни корита, дерета и отводнителни канали с обща дължина 

95 км. 

През настоящата година е реализиран проектът за „Почистване на коритото на река 

Искър в участъка от края на корекцията при Летище София до началото на земната 

корекция при Чепинско шосе‘‘, с приблизителна дължина 5 км. Също така е осигурена 

проводимостта на 500-метровите участъци от речните корита след язовирните 

стени на язовирите „Бистрица“ и „Суходол-2“. 

От съществено значение е начинът на поддържане на речните корита - както поради 

необходимостта от осигуряване на тяхната проходимост и чистота, така също и 

поради естетическата им функция и значение, особено на територията на града. 

Възстановяването на естествения вид на речните корита би могло да доведе до 

възстановяването им като хабитати и убежища за различни видове животни. Така те 

могат да изпълняват функциите на зелени пространства, осигуряващи 

непрекъснатостта на зелената система и свързаността с природата извън градската 

среда. 

Препоръчително е да се проучи възможността за подобно възстановяване на 

естествения вид на речните корита и с оглед повишаване на тяхната рекреационна 

функция. Възможно е около речните корита да се оформят велоалеи, пешеходни зони, 

кътове за отдих и др. с оглед увеличаване на привлекателността им за хората. В този 

смисъл, подходящо е да се проведе социологическо проучване по отношение нагласите 
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на гражданите и посетителите на столицата за начина на ползване и поддържане на 

речните корита.  

Язовири 

Столична община изпълнява функциите на оператор на язовирна стена съгласно 

изискванията на Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. За 

язовирите са изготвени и утвърдени инструкции за техническа експлоатация, 

програми за технически контрол и аварийни планове за действия при екстремни и 

аварийни условия. Изградени са контролно-измервателни системи за следене 

деформациите на язовирната стена и филтрацията през нея. 

На територията на общината са изградени 28 язовира. Общинска собственост са 

язовирите „Суходол-II“, „Бистрица“, „Сеславци“, „Мрамор“ и „Мърчаево“. В периода 2011 – 

2016 г. основно са ремонтирани язовирите „Суходол – 2“, „Мрамор“ и „Мърчаево“.  

Язовирите „Искър“, „Кокаляне“, „Панчарево“ (и трите на р. Искър, държавна 

собственост) и „Огняново“ (на р. Лесновска) имат отношение към битовото и 

промишленото водоснабдяване на София. Останалите язовири са малки, със сезонно 

регулиране на оттока, имат локален характер. Основното им предназначение е 

напояване на прилежащите им територии.  

Столична община разполага със система за денонощно наблюдение на нивата на реките 

и за ранно предупреждение. Създадена е организация за денонощно наблюдение на 

водните нива на речните корита на територията на общината. Водните нива се 

наблюдават чрез системата за ранно предупреждаване и прогнозиране при опасност от 

наводнения, извършват се и огледи на място от районните администрации. 

Контрол се осъществява и от Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, като на 

страницата на общината се публикува всекидневен бюлетин за действия на дежурните 

екипи по сигнали за инциденти, бедствия и аварии или предпоставки за възникването 

им, както и за превантивна дейност, в т.ч. обходи за наблюдение нивата на реките, 

преминаващи през територията на Столична община. 

Емитери на отпадъчни води 

Качеството на повърхностните водни тела се влияе от състава на водите, които се 

емитират в тях от различни източници (промишлени води, пречиствателни станции и 

др.). По поречието на р. Искър РИОСВ – София провежда емисионен контрол на 

пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в населени места. По данни на 

инспекцията, СПСОВ – кв. „Бенковски” на гр. София е в добро състояние. На „Софийска 

вода” АД, стопанисваща пречиствателната станция, не са налагани санкции през 2016 г. 

При осъществявания емисионен контрол на пречистени отпадъчни води, след изход 

СПСОВ – кв. „Бенковски”, преди заустване в р. Искър, е констатирано превишаване на 

индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в Разрешителното за 

заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект р. Искър. 

Установеното превишаване е по показател общ азот, за което е съставен акт за 

установяване на административно нарушение (АУАН). 

По-големи емитери на отпадъчни води по поречие Искър на територията на Столична 

община са: 
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1. „ПСПВ „Бистрица” към „Софийска вода” АД – гр. София; 

2. „ЛАКПРОМ” АД, с. Световрачене, р-н „Нови Искър”, СО; 

3. „СПСОВ – кв. „Бенковски” към „Софийска вода”, р-н „Сердика”, СО; 

4. „Елтрейд Къмпани” ООД, гр. София; 

5. „Депо за неопасни отпадъци Суходол ІІ етап”, „Чистота Искър” ЕООД, СО; 

6. „Зебра“ АД, р-н Нови Искър, СО. 

Посочените по-горе обекти притежават разрешително за заустване на отпадъчните 

води или комплексно разрешително, издадени съответно от Басейновите дирекции и 

Изпълнителна агенция по околна среда. В тях са определени индивидуални емисионни 

ограничения на формираните отпадъчни води, които заустват в повърхностните 

водни обекти. 

По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“ действащи разрешителни по Закона за 

водите за заустване в повърхностен воден обект след локална пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на територията на Столична община имат 

следните предприятия: 

 

Титуляр на 
разрешителното 

Водоприемник Местоположение 

„Зебра“ АД р. Искър 
гр. Нови Искър, район „Нови 
Искър“ 

„СММ Комерс“ ООД р. Кътинска 
с. Кътина, район „Нови 
Искър“ 

„Лукойл България“ ЕООД р. Какач гр. София, район „Надежда“ 

„София Франс ауто“ АД р. Искър 
гр. София, район 
„Кремиковци“ 

 

Няма действащи разрешителни по Закона за водите за заустване в повърхностен воден 

обект на производствени отпадъчни води без пречистване на територията на 

Столична община. 

Оператор с повтарящи се превишения (постоянно превишение на отделни показатели) 

е „Депо за неопасни отпадъци „Суходол II“, стопанисвано от „Чистота Искър“ ЕООД. При 

проведения контролен мониторинг на депото са установени отклонения от ИЕО, 

заложени в комплексното разрешително, като за констатираните нарушения са 

съставени актове за установяване на административни нарушения от страна на 

РИОСВ – София. 

Отклонения в резултатите при провеждания емисионен контрол на пречиствателните 

станции за отпадъчни води по наблюдаваните от РИОСВ – София и ИАОС показатели 

няма, както няма и наложени текущи санкции за 2016 г. 

В резултат на осъществяване на контролна дейност от страна на РИОСВ – София, през 

2016 г. след дадени предписания е преустановено замърсяването на р. Банкенска. 

По данни на ИАОС през периода януари – март 2017 г. е проведен мониторинг 

посредством пробовземане от Пречиствателна станции за битово-фекални води 

(ПСБФВ) на „Елтрейд Къмпани“ ЕООД, Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) 

„Бистрица“, Завод за производство на лаково-бояджийски материали „Лакпром“ АД, 
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Завод „Зебра“, канализационната система на гр. София, като са изследвани различни 

показатели. 

През 2017 г. от ИАОС е проведен мониторинг в следните повърхностни водни тела:  

1. р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) (в 4 пункта – „р. Искър при гр. Нови Искър“, „р. 

Искър след ПСОВ Кубратово“, „р. Искър след язовир Панчарево, преди вливане на 

Перловска (мост за с. Чепинци)“, „р. Искър след яз. Искър мост при с. Долни 

Пасарел“)  

2. р. Блато (пункт „р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър“)  

3. р. Лесновска (2 пункта – „р. Лесновска преди вливане в р. Искър“, „р. Лесновска при 

с. Долни Богров“)  

4. р. Витошка Бистрица (пункт „р. Витошка Бистрица след с. Панчарево“)  

5. р. Суходолска (пункт „р. Владайска при Кубратово“)  

6. р. Владайска (пункт „р. Владайска преди с. Владая“) 

7. р. Тополница (2 пункта – „р. Тополница преди яз. Тополница, с. Поибрене“, „р. 

Тополница след с. Чавдар“) 

8. яз. Искър (2 пункта – „яз. Искър“, „яз. Искър преди язовирната стена – дълбочинна 

проба“) 

9. яз. Панчарево (пункт „яз. Панчарево“) 

Изследвани са по физикохимични показатели, метали и металоиди, органични вещества, 

в т.ч. пестици и нефтопродукти. Поради големия обем на данните и предоставянето им 

от страна на ИАОС непосредствено преди финализиране на настоящия доклад не беше 

възможно същите да се анализират с оглед установяване на наличие или липса на 

отклонения от нормите по определени показатели. 

По Закона за водите са определени зони за защита на водите, сред които попадат и 

санитарно-охранителните зони. Информацията за тях е публична и е публикувана на 

страницата на Басейновата дирекция, раздел „Регистри“, „Зони за защита“. 

Със заповеди на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и на министъра на 

околната среда и водите са определени координатни регистри на характерните точки 

от контурите на пояси I, II и III на санитарно-охранителни зони, определени по реда на 

Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване 

и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. На 

страницата на МОСВ са публикувани издадените от министъра заповеди (раздел „Води“, 

„Регистри“, „Зони за защита на водите“). 

Дъждовна вода 

Разумното използване на водните ресурси изисква да се помисли за природосъобразни 

алтернативи на ползването за непитейни цели както на питейна вода, така и на водите 

от различни водни тела (повърхностни и подземни). В този смисъл дъждовната вода е 

огромен ресурс, който за съжаление слабо се използва у нас. Дъждовната вода може да се 

използва в автомивките напр., но също така и за поливни цели, което ще има 

положителен ефект както за околната среда (чрез спестяване на воден ресурс), така и 

икономически (чрез намаляване на разходите за поливане и тези за пречистване на води). 

Това би могло да се приложи пилотно за поливането на зелените площи от Столична 
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община. За да се оцени приложимостта на подобно решение, следва да се направи 

предпроектно проучване на възможността за събиране на дъждовната вода и 

ползването ѝ в иригационна или друг вид система за напояване, като се проучи и 

финансовото изражение на внедряването на подобно решение както в краткосрочен, 

така и в дългосрочен план. 

Още повече, както бе посочено по-горе, София има смесена канална система – общо 

отвеждане на отпадъчните битови, промишлени и дъждовни води. По този начин на 

практика се пречистват и значителни количества дъждовни води, с което се 

натоварват пречиствателните станции за отпадъчни води, както и се увеличава 

разходът за пречистване на водите поради количеството им. Това предпоставя чисто 

финансов аспект на отвеждането и оползотворяването на дъждовната вода. В 

допълнение, при обилни валежи (и особено при порои) нерядко възниква сериозно 

затруднение канализационната система да поеме количества вода, което води до 

завирявания и редица други негативни последствия. Улавянето на дъждовната вода и 

отклоняването ѝ от канализационната система може да облекчи значително поемането 

на оттока поради намаляване количеството му. 

Дъждовната вода е възможно да се ползва също така за измиване на тоалетните в 

домовете и редица други. В част Екосистемни услуги е коментиран пример за система с 

разделно отвеждане и пречистване, както и неколкократно ползване на водите, в която 

система би могло да се включи и дъждовната вода, която да се ползва напр. за измиване 

на тоалетните в домовете и др. 

Освен това съществува възможност питейната вода да се пречиства и да се ползва за 

питейни цели, което я прави алтернатива при необходимост от допълнителни 

количества питейна вода и невъзможност за задоволяване на нуждите от 

съществуващите водоизточници.  

В световната практика съществува подход на планиране и дизайн, който цели да 

имитира естествения воден баланс (Law Impact Development – LID, развитие със слабо 

въздействие върху средата). Той комбинира инфилтрация, изпаряване и транспирация, 

междувременно ограничавайки оттока. Целта му е да се възстановят процесите, които 

са загубени в застроената градска среда. Подходът включва няколко типа технологии – 

зелена инфраструктура (зелени покриви, дъждовни градини), които възстановяват 

евапотранспирацията и пречистват дъждовната вода. 

Пропускливите настилки, от друга страна, позволяват на дъждовната вода да се 

инфилтрира бавно в земната повърхност. Те могат да се използват за пътища с бавен 

трафик, паркинги и пешеходни алеи. Съществуват различни типове пропускливи 

настилки, като напр. пропусклив бетон и порест асфалт, пропускливи павета и др. 

Подходът LID и зелената инфраструктура навлизат все по-широко в обществената 

политика. През 2009 г. Торонто приема местен закон за зелените покриви, който 

изисква изграждане на зелени покриви при нови проекти и проекти за преустройство. 

Програмата за зелена инфраструктура на Ню Йорк цели да намали честотата, с която 

канализационната система на града освобождава смесени дъждовни и отпадъчни води 

във водните обекти. А в градове с ограничени водни ресурси, като Канбера в Австралия, 

LID системи на ниво квартал събират и рециклират дъждовната вода. 

b) Питейни води  
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Съгласно Закона за водите и Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели, ВиК операторите носят пълна отговоност за качеството на 

водата, подавана за питейно-битови цели. По тази причина съгласно изискванията на 

чл. 7 на наредбата „Софийска вода“ АД извършва постоянен и периодичен мониторинг на 

качеството на питейната вода в пълния му обем чрез пробонабиране и изследване на 

питейна вода от пунктове в населените места на крана при консуматора. 

От такива пунктове се осъществява и контролен мониторинг, провеждан за проверка 

на качеството на водата и изпълнението на задълженията на ВиК оператора, от 

органите на държавния здравен контрол по реда на чл. 8 на същата наредба.  

Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната 

вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на пунктовете, честотата и видът на 

мониторинга са съобразени с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г.). Пробонабирането се 

извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в 

останалите населени места, включени административно към Столична община. От 

пунктовете ежемесечно се вземат проби води, които се изследват по 16 показателя, 

включени в постоянния мониторинг, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба 

№9. 

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели, включени в периодичния 

мониторинг. За 2017 г. са планирани 22 проби. В този вид мониторинг влизат 48 

показателя. 

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници 

(чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените 

места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в 

действащото здравно заканодателство. 

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по 

микробиологични показатели съгласно Наредба №14 за курортните ресурси, 

курортните местности и курортите веднъж на 3 месеца.  

Столичната РЗИ публикува на страницата си ежемесечна информация относно брой 

анализирани по микробиологични или химични показатели проби води – питейни води (по 

постоянен мониторинг, по периодичен мониторинг, от ведомствени водоизточници, 

от местни водоизточници), както и проби минерални води (от водоизточник, 

бутилирани минерални, бутилирани трапезни, бутилирани изворни). Посочва се 

информация и за брой проби с отклонения. 

По данни на Министерството на здравеопазването водоснабдяването с вода за 

питейно-битови цели на Столична община е организирано в 4 зони на водоснабдяване. 

„Софийска вода“ АД и Столичната РЗИ ежегодно съвместно разработват програми за 

мониторинг на питейните води, които по обхват и честота отговарят на минимума 

изисквания на действащото европейско и българско законодателство. Постоянен и 

периодичен мониторинг на качеството на питейната вода се наблюдава в 152 пункта на 

крана при потребителя. За 2016 г. броят изследвани проби от водоснабдителното 

дружество е 1738, а тези, изследвани от Столичната РЗИ, са 982 бр., или общо 2720 бр. 

проби. 
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Анализът на резултатите на взетите проби от ВиК оператора и Столичната РЗИ за 

периода 2009 – 2016 г. е показал, че от всички изследвани показатели трайни 

отклонения се наблюдават по показателите „желязо“, „алуминий“ и „мътност“. 

Въпреки че това са показатели с индикативно значение, Министерство на 

здравеопазването смята, че е необходимо в краткосрочен план да се предприемат мерки 

за решаване на наблюдаваните отклонения в качеството на подаваната за питейно-

битови цели вода на територията на Столична община, тъй като всяко трайно 

отклонение по определените за наблюдаване показатели в питейната вода, в 

зависимост от експозицията, възрастта, състоянието на организма и т.н., води до 

здравен риск за населението. 

c) Подземни води 

Състояние на подземните водни тела 

По отношение на подземните води от ИАОС също се провежда мониторинг на 

подземните водни тела, като за 2017 г. проби са взети от следните водни тела (ВТ): 

1. ВТ BG1G000000N033 – Порови води в Неогена – Софийска котловина (в 3 пункта) 

2. ВТ BG1G00000NQ030 – Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина (в 4 

пункта) 

3. ВТ BG1G00000K2038 – Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър (в 1 пункт) 

Програмите за мониторинг се изпълняват по Заповед №229/2017 г., съгласно която 

показателите за наблюдение са обособени в следните групи: 

1. І група показатели: основни и допълнителни физикохимични показатели; 

2. ІІ група показатели: метали и металоиди и органични замърсители. 

По някои показатели са регистрирани превишения. 

По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“ общата оценка на химичното 

състояние на подземното водно тяло (ПВТ) с код BG1G00000NQ030 е лошо във всички 

мониторингови пунктове, ПВТ с код BG1G000000N033 – лошо във всички пунктове, ПВТ 

с код BG1G00000K2038 е в добро състояние в единствения изследван пункт.  

Количественото състояние на ПВТ с код BG1G00000NQ030 е изследвано в 13 пункта и 

във всички е оценено като добро, за ПВТ с код BG1G000000N033 е изследвано в 2 пункта 

и определено като добро, за ПВТ с код BG1G00000K2038 е изследвано в 1 пункт и също е с 

оценка добро. 

Минерални води 

София е една от най-богатите столици в света по брой и разнообразие на минерални 

води. На територията на града и в близките околности се намират над 40 

термоминерални находища.  

Подробна информация относно минералните води е публично достъпна на страницата 

на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (раздел 

„Минерална вода“), в т.ч. информация относно находища, регистри (Регистър на 

ресурсите, Регистър разрешителни, Регистър на ползвателите на минерална вода 2015 

г., Съоръжения), политика и стратегия на Столична община, законодателство, 

дейности, новини. На страницата е поместен и графичен материал на находищата. 
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Липсват интерактивни карти и схеми на находищата, които биха улеснили ползването 

на информацията. 

С Решение №561 на Столичния общински съвет от 14.09.2017 г. е приета Програма за 

оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на 

територията на Столична община и Стратегия за използване на потенциала от 

минерални води и земна топлина на територията на Столична община.  

С Решения №30 – 37/ 04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите на Столична 

община са предоставени безвъзмездно за ползване и стопанисване за срок от 25 години 

8 находища на минерални води: 

• находище „София – Център"; 

• находище „София – Баталова воденица"; 

• находище „София – Лозенец"; 

• находище „София – Овча купел"; 

• находище „София – Надежда"; 

• находище „София – Свобода"; 

• находище „София – Панчарево"; 

• находище „София – Железница". 

В Програмата за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на 

минерални води в София и Софийски регион са включени за изпълнение задълженията на 

Столична община, произтичащи от Решения №№30-37/04.02.2011 г. на министъра на 

околната среда и водите. 

Програмата е разделена на дългосрочно и краткосрочно планирани дейности, като част 

от краткосрочните задачи са изпълнени в периода 2014 – 2015 година. Конкретното ѝ 

прилагане е отразено в Специфична цел 3.3.1 „Използване на капацитета на минералните 

води и лечебния микроклимат за развитие на лечебен и СПА туризъм” към 

Стратегическа цел 3 „Интегрирано пространствено развитие и издигане на общинския 

център в полицентричната система от големи градове в ЕС" на Общинския план за 

развитие (ОПР) 2014 – 2020 г. Реализирането на специфична цел 3.3.1 е предвидено да се 

осъществи чрез действия по следните мерки: 

Мярка 1: Възстановяване на традиционните балнеокурорти Банкя, Горна баня, 

Панчарево; 

Мярка 2: Проектиране и изграждане на нови извънградски балнеоцентрове в северните 

територии на СО – подножието на Стара планина (Локорско-Войнеговци), и южните 

територии – подножието на Витоша (Симеоново – Бояна, Панчарево); 

Мярка 3: Ремонт и изграждане на модерен СПА център в сградата на Централна 

минерална баня – северно крило; 

Мярка 4: Ремонт и изграждане на балнеоложки СПА центрове в части от сградите на бани 

„Овча купел" и „Горна баня"; 

Мярка 5: Обновяване и развитие на минералната баня в гр. Банкя; 

Мярка 6: Използване на минералните води от находище „Баталова воденица" при 

изграждане на парк „Възраждане"; 
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Мярка 7: Използване на минералните води от находище „Лозенец" за водоналивен кът и 

при проекти за зелените площи по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" (участъка около р. 

Перловска); 

Мярка 8: Използване на минералните води от находище „Свобода" при изграждане на 

рекреационен център към стадион „Локомотив"; 

Мярка 9: Използване на минералните води от находища „Надежда" и „Свобода" за 

изграждане на градски рекреационен център в Северен парк. 

Програмата за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на 

минерални води в София и Софийски регион се явява също така пряко продължение и 

изпълнение на дейностите за оползотворяване на ресурсите от минерални води и 

геотермална енергия, дългосрочно предвидени и заложени за реализация в „Стратегия за 

използване на потенциала от хидротермални ресурси на територията на СО" и 

графичната част към нея, приети с Решение №693/19.07.2007 г. на Столичен общински 

съвет. 

Основна цел и мото на Стратегията е използване на минералните води като фактор за 

устойчивото развитие на града и прилагане на зелените политики на Столична община 

за подобряване качеството на живот на гражданите и гостите на София, за 

превръщане на София в европейски балнеоложки център чрез възраждане, утвърждаване 

и модерно развитие на античната хидротермална култура и традиция. 

Определени са приоритети, като политиката на Столична община за управление и 

използване на хидротермалните ресурси е насочена към: 

• Изграждане на хидротермални лечебно-оздравителни (балнеоложки), рекреационни, 

спортни и естетични центрове с използване на минерални води; 

• Развитие на туристическия бизнес в града и неговите околности; 

• Развитие на мащабна и разнородна водоналивна (бутилираща) промишленост; 

• Осигуряване на геотермално отопление и кондициониране на общински и обществени 

сгради (училища, детски градини, административни сгради и др.); 

• Осигуряване на нови работни места, професионална и творческа реализация на кадри 

със стопанска, инженерно-техническа, природонаучна, медицинска, стопанска, 

управленска и друга квалификация; 

• Възраждане, развитие и утвърждаване на заложената в антично време хидротермална 

култура и традиция; прилагане на най-високите социални, икономически и технологични 

постижения на европейския термализъм; търсене на самобитни (оригинални) форми и 

решения за многопланово и съдържателно използване на уникалните по величина и 

многообразие хидротермални ресурси на територията на СО. 

В изпълнение на тази политика Столична община има за цел оптимално използване на 

хидротермалните ресурси чрез осъществяване на предимство за обществените 

интереси за: 

• лечебно-профилактична дейност; 

• питейно водоснабдяване за населението; 



 

38 

 

• добиване на геотермална енергия за отопление на общински и обществени сгради – 

училища, детски градини и др. 

Посочените приоритети и мерки съвпадат с мнението на гражданите на Столична 

община по отношение необходимостта от по-ефективно и пълноценно използване на 

минералния ресурс на общината и възстановяването на старите минерални бани, което 

мнение е резултат от проучването, проведено за целите на Визия за София в първата 

стъпка от реализицията на проекта.  

Тъй като въпросът за ползването на минералните води, минерални бани и чешми 

напоследък е предмет на активни дискусии, препоръчваме реализирането на мерките и 

дейностите, заложени в програмата и стратегията, да бъде публично оповестявано, 

като се предоставя възможност за участие на гражданските организации, които имат 

активна позиция (Инициативен граждански комитет "Термално-нормално" и др.). 

3. Заключение 

Водата, подавана за питейно-битови цели, показва трайни отклонения по няколко 

показателя, което налага предприемането на мерки от ВиК оператора „Софийска вода“, 

но тъй като потенциално е застрашено здравето на хората, Столична община също 

следва да бъде в активна позиция до отстраняването на отклоненията. Необходимо е 

да продължи доизграждането и реконструкцията на ВиК инфраструктурата с оглед 

повишаване качеството на подаваната питейна вода. 

София разполага с голям ресурс от минерални води, както и със стратегически 

документи, които определят ясна политика на общината по отношение тяхното 

управление. Реализацията им изисква публичност и допълнителни проучвания с оглед 

опазване и възможно най-ефективно оползотворяване на ресурса. 

Речните корита биха могли да се възстановят в естествения си вид с оглед 

подобряване на тяхната привлекателност и използване на рекреационния им потенциал, 

както и за възстановяване на естествените им функции на хабитати за редица видове. 

Дъждовната вода като ресурс не се използва ефективно и следва да се проучи 

възможността това да се промени.  

 

 

E. Необходимост от изследвания 

Необходимо е да се проучи възможността за използване на дъждовната вода за поливни 

и други цели, като се направи съответно проучване и анализ. 

Препоръчително е да се проведе социологическо проучване с оглед установяване 

нагласите на хората по отношение ползването на речните корита и възможността те 

да се възстановят в естествения си вид, превръщайки се в хабитати за редица видове 

и в места за отдих и рекреация в градската среда. 

По отношение на оползотворяването на минералните води преди реализация на 

предвижданията за добиване на геотермална енергия за отопление на общински и 

обществени сгради – училища, детски градини и др., следва да се направи предпроектно 
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проучване на достатъчността на ресурса, финансовите ползи и разходи от 

реализацията му, сравнено с енергията от ТЕЦ София и др. 
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V. КЛИМАТ 

A. Описание 

Тема Климат ще бъде разгледана единствено в аспекта адаптация към измененията на 

климата, без да се прави климатична характеристика на София. 

Изменението на климата е един постоянен процес, който се е случвал в миналото и ще 

продължава да се случва и в бъдеще. Дали промените са предизвикани от човешката 

дейност и каква е ролята на човека в общата картина е обект на научен дебат, който 

ще продължи, и по който категорични отговори може да нямаме скоро. В същото време 

обаче наблюденията на климата ясно показват промени в тенденциите, което дава 

основание да се обърне сериозно внимание на потенциалния риск, който би засегнал 

гражданите на столицата.  

Столична община от 2015 г. е част от инициативата Compact of Mayors на Генералния 

секретар на ООН, в която градовете споделят обща платформа за колективни действия 

за адаптация към климатичните промени. Столична община също така има разработена 

(2016 г.) и приета (2017 г.) стратегия за адаптация към климатичните промени.  

B. Източници на информация 

1. Нормативни документи 

a) Закон за ограничаване на изменението на климата 

2. Стратегически документи 

a) Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община 

b) Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 
2013 – 2020 г.  

c) План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 
2012 – 2020 г. 

3. Данни 

a) Емисии от парникови газове в Столична община 

b) Данни за демографски и икономически показатели от НСИ 

4. Доклади и изследвания 

a) Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в 
Република България 

b) Климатични промени, НИМХ-БАН, 2010 г. 

 

C. Оценка на информацията 
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Данните, необходими за оценка на адаптацията на климата, са много разнородни – от 

климатични данни и прогнози до емисии на парникови газове, демографски и 

икономически данни и други. Наличните данни могат да се оценят като достатъчни за 

определяне на приоритетните мерки. Не са налични част от данните, необходими за 

мониторинг на изпълнението на заложените мерки. Това са данни за зелените площи 

например. Столична община е в процес на изработване на система за зелените площи. 

Липса в данните за зелените площи има относно озеленяването в частните имоти. 

Други данни, които не са налични, са: албедо по квартали, данни за пропускливостта на 

терените, данни за влиянието на климатичните промени върху екосистемните услуги 

и т.н.  

Събирането на нужните данни следва да се систематизира. За голяма част от 

показателите данни има, но не се правят специализирани справки на регулярна база. 

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Зелени площи в градска среда  

b) Албедо на града по квартали 

c) Дял на площта с непропускливи повърхности (вкл. почвено запечатване) 

d) Дял на сградите с покривно озеленяване 

e) Дял на санираните сгради 

f) Инвестиции в енергоефективност по различни области (енергия, 
транспорт, води и др.) 

g) Финансови загуби, причинени от щети, свързани с климатичните промени 

h) Екосистемни услуги, деградирали вследствие на климатичните промени 

i) Брой хора със заболявания, свързани с климатичните промени 

j) Брой хора, въвлечени в процеса на адаптация чрез работни групи, срещи с 

граждани и др. 

2. Анализ 

Стратегията за адаптация към климатичните промени на Столична община е добре 

разработен и актуален документ, който разглежда уязвимостта към потенциалните 

климатични рискове. Рисковете са разделени в няколко категории – градоустройство, 

здраве, енергетика, транспорт, води, околна среда, туризъм. Изготвена е оценка на 

всеки потенциален риск. За оценка на процеса на адаптация към промените на климата 

авторите са предложили ключови индикатори, които следва да се следят. Предстои 

изготвянето на план за действие и впоследствие – пристъпване към изпълнението му. 

Изпълнението на голяма част от мерките би довело до подобряване на качеството на 

живот, подобряване на състоянието на компонентите на околната среда и здравето на 

хората. Въпреки това е важно да се направи оценка на въздействието на последиците 

от прилагането на мерките за адаптация към промените на климата, както и да се 

направи анализ на разходите и ползите при прилагане на различните видове мерки. 
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Въздействието на прилагането на мерките върху различни сектори на икономиката, 

компонентите на околната среда и здравето на хората е от изключително значение за 

правилен избор и приоритизиране на мерките. Пример за възможно негативно 

въздействие са политиките, насърчаващи използването на биомаса за битово 

отопление като възобновяем енергиен източник. Един от сериозните проблеми, които 

влияят на здравето на столичани, е именно отоплението за битови нужди. Социално-

икономическият ефект от прилагането на мерките за адаптация към климатичните 

промени е много важен, тъй като без въвличането на столичани тези мерки не могат да 

бъдат изпълнени. Поради това е важно Столична община да има изградена система за 

активна комуникация с гражданите си за ефективно и бързо прилагане на мерките за 

адаптация към промените на климата.  

През последните години частната инициатива при построяване на нови сгради в 

Столична община има тенденция към избиране на утвърдени световни стандарти за 

устойчиво строителство. Броят на сградите, построени по стандарти за устойчиво 

строителство, спрямо други европейски страни все още е много по-малък. Въпреки 

това в Столична община има сгради по всички стандарти и тази тенденция продължава 

да се увеличава. Това е списък на част от сградите, които са сертифицирани по трите 

стандарта: 

BREEAM – английски стандарт за устойчиво строителство  

• Business Centre Eurohold 

• Capital Fort – Office Tower 

• Building 1B, Business Park Sofia  

• Building 15  

• Iztok Parkside  

• Business Centre Eurohold  

• Building 1 in TCE 

• Building 1 – Logistic park East Ring 

• Infinity Office Tower 

• San Stefano Plaza Retail  

• LIDL 

LEED – американски стандарт за устойчиво строителство 

• Expo 2000 Office Building 

• Sofia airport center 

• The Anglo-American School of Sofia 

• Mall of Sofia 

• Advance Business Center 

• Space Tower Office Building 

• BPS Office Building 15 

• Polygraphia Business Center I  

• ABF Student Center 

• Kambanite Business Center 

• Project Real Site  

• Muzeiko – ABF Children's Center 

• Citibank Sofia – Serdika 

• Decathlon Poduyane 
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• SAC  

• Viridian Offices  

• 0071 American Embassy  

DGNB – немски стандарт за устойчиво строителство 

• Serdika Center Sofia 

• Sopharma Business Towers 

От поисканата справка за общинските сгради с енергиен клас на електропотребление 

се установи, че няма сгради от клас А, от клас B са 18 сгради, клас C – 69, клас D – 108, 

клас Е – 125, клас F - 65, клас G – 33. 

Темата Климат има връзка с всички останали теми, поради което тя следва да се взима 

предвид във всяко едно решение на Столична община във всяка една насока и 

направление.  

3. Заключение 

Столична община е обезпечена стратегически по отношение адаптацията към 

климатичните промени, но е в самото началото на дългия процес. Важно е да се разбере, 

че адаптацията не е еднократно действие, а постоянен процес, който следва да е част 

от всекидневието на градския организъм. Адаптацията към климатичните промени е 

невъзможна без интегрирането ѝ в градското планиране и дизайн, в транспортните 

решения, икономиката и социалния живот на столицата.  

Важни следващи стъпки, които Столична община следва да изпълни, са: 

• Изготвяне на план за действие, в който да се определят времевата рамка, 

ролята и отговорностите на заинтересованите страни; 

• Създаване на комуникационна платформа за ангажиране на гражданите; 

• Създаване на комуникационна платформа за професионалисти и цялостно 

прилагане на стратегията; 

• Изграждане на система за следене на процеса на адаптация и оценка на успеха, вкл. 

събиране на допълнителни данни за захранване на показателите и оценяване на 

ключовите индикатори. 

E. Необходимост от изследвания 

1. Проучване на разбирането на столичани за нуждата от прилагане 

на мерки за адаптация към климатичните промени 

2. Проучване на нагласите на столичани към различни мерки за 

адаптация към климатичните промени 

3. Анализ на разходите и ползите от прилагане на различните мерки 

за адаптация към климатичните промени 
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VI. ТЕМА: ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

A. Описание 

1. Шум 

Шумът в градска среда е един от антропогенните фактори с негативно въздействие 

върху здравето на населението.  

Шумовото замърсяване се контролира и мониторира от две министерства. МОСВ 

контролира чрез РИОСВ – София и ИАОС нивата на шум в производствените 

предприятия, а РЗИ – София следи шумовото замърсяване в градска среда. 

Ежегодният мониторинг на шума на Столичната РЗИ на територията на град София се 

извършва в 49 пункта. Измерванията се извършват от 07:00 до 19:00 ч. Пунктовете по 

вида на територията и източника на шума са разпределени както следва: 24% за релсов 

транспорт, 45% за интензивен автомобилен трафик, 27% за жилищни зони, 2% в 

производствено-складови територии, 2% около лечебни заведения.  

Столична община има изготвена стратегическа карта на шума през 2009 г., която към 

датата на изготвяне на настоящия доклад не е актуална. По информация на СО актуална 

стратегическа карта е изготвена и приемането ѝ е в процес.  

2. Електромагнитни лъчения 

Източници на електромагнитни лъчения в градска среда са базовите станции на 

телекомуникационните оператори, радио- и телевизионните станции. Въздействието 

на електромагнитните лъчения върху човешкото здраве е тема, която е много 

дискутирана в научните среди. 

Министерството на здравеопазването осъществява контрол над източниците на 

нейонизиращи лъчения, както и се поддържа публичен регистър на обектите с 

обществено предназначение.  

През 2016 г. броят на регистрираните източници в гр. София е 719, в т.ч. 690 базови 

станции и 29 приемно-предавателни станции.  

3. Радиационен фон 

Мониторингът и контролът на нивата на радиационния фон са от съществено 

значение за опазване здравето на хората.  

Радиационният фон се контролира от ИАОС към МОСВ и Министерството на 

здравеопазването. За защита срещу вредното му въздействие са приети редица 

нормативни актове, касаещи както облъчването от различни източници на хора, 

работещи в специфични условия и изложени на риск, така и източниците на радиация в 

средата (атмосферен въздух, почви, води) и в хранителните продукти. 

4. Светлинно замърсяване 
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Според европейското законодателство „светлинно замърсяване“ означава сумата от 

всички отрицателни въздействия на изкуствената светлина върху околната среда, 

включително въздействието на разпиляната светлина. „Разпиляна светлина“ означава 

делът от светлината на осветителна уредба, която не служи за целите, за които е била 

проектирана уредбата. Тя включва: 

• светлина, която пада извън подлежащата на осветяване площ, 

• разсеяна светлина в съседство с осветителната уредба, 

• светене на небето, което е осветяването на нощното небе, резултат от 

прякото и непрякото отражение на лъчите (видими и невидими), разсеяни от 

съставните елементи на атмосферата (газови молекули, аерозоли, прахови 

частици) по направлението на наблюдението. 

Светлинното замърсяване, причинено от прекомерното използване на изкуствено 

осветление, е предизвикателство, произтичащо от урбанизацията, най-силно изявено 

в районите с висока гъстота на населението и силна индустриализация. Данни от 

научни изследвания сочат, че за периода 2012 – 2016 г. осветеността през нощта е 

нараствала с по 2% на годишна база.  

Необходимостта от осветеност в градовете е неминуема, но увеличената 

осветеност през нощта може да доведе както до редица здравословни проблеми при 

хората, така и до негативно въздействие върху растителността и животните, 

нарушавайки естествения светлинен ритъм. 

B. Източници на информация 

1. Нормативни документи 

a) Закон за защита от шума в околната среда 

b) Закон за здравето 

c) Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт 

d) Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на 
стратегическите карти за шум и към плановете за действие 

e) Наредба №16 от 14.01.1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на 
авиационните двигатели 

f) Наредба №9 от 14 март 1991 г. за пределно допустими нива на 
електромагнитни полета в населени територии и определяне на 
хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти 

g) Наредба за основните норми за радиационна защита 

h) Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци 
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i) Регламент (ЕО) №245/2009 на комисията от 18 март 2009 година за 
прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на 
луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок 
интензитет и баласти и осветители,които могат да работят с такива 
лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета 

j) Препоръка 1999/519/ЕО 

2. Стратегически документи 

a) Програма за опазване на околната среда на Столична община 2010 – 2020 
г.  

b) План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в 
околната среда на агломерация София, 2010 г. 

c) Актуализиране на план за действие за управление, предотвратяване и 
намаляване на шума в околната среда на агломерация София, 2014 г. 

d) Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София 

e) Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради 
върху здравето на българското население 2013 – 2017 г. 

f) Стратегия за сигурност на Столична община 2014 – 2020 г. 

3. Данни 

Информация за нивата на шума и електромагнитните лъчения е налична и публично 

достъпна на сайта на Столичната РЗИ, включително в доклади по двата фактора. 

Информация относно радиационния фон на територията на Столична община е налична 

в Националния център по радиобиология и радиационна защита и Министерство на 

здравеопазването, ИАОС към МОСВ, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), 

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. 

Данни по отношение на светлинното замърсяване не са открити нито в публично 

достъпни източници, нито в нормативната база. Няма информация за мониторинг и 

контрол на този тип замърсяване нито на общинско, нито на национално ниво.  

Данни са поискани и получени от ИАОС към МОСВ и от Столичната РЗИ. 

4. Доклади и публикации 

a) Доклад за шумовото натоварване на град София през 2015 година, РЗИ-
София 

b) Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 
2017 г., ИАОС  

c) Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2016 година, 
РИОСВ-София 
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d) Годишен отчет за 2015 г. на Национален център по радиобиология и 
радиационна защита 

C. Оценка на информацията 

Наличната информация за нивата на шума в Столична община е достатъчна за 

определяне на всички проблемни зони.  

Наличната публична информация за електромагнитните лъчения е представена 

единствено под формата на местоположение на източниците. Данни за техническите 

характеристики на станциите не са предоставени за публично ползване. Данните за 

направените измервания са предоставени на свободен публичен достъп. Собственици 

на данните за електромагнитните лъчения са собствениците на обектите 

(операторите) или ДНСК, които съгласно ЗДОИ се явяват оператори на тези данни. 

Данните за радиационния фон са достъпни по ЗДОИ в ИАОС и Националния център по 

радиобиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването (НЦРРЗ 

към МЗ), които осъществяват мониторинг и контрол.  

На сайта на МЗ са публикувани брошури във връзка със защитата от въздействието на 

радон в жилищата на населението, а на сайта на Столичната РЗИ е публикувана анкета 

за установяване състоянието на информираност на обществеността за рисковете 

от радон. 

Столична община в секцията „Екобюлетин“ публикува бюлетин за радиационната 

обстановка в град София, като предоставя информация за радиационния фон в 6 пункта 

(Бенковски 12, РСС Витоша, Панчарево, Кремиковци, Нови Искър, Банкя). 

Липсва информация по отношение на изследвания или мерки спрямо светлинното 

замърсяване както на общинско, така и на национално ниво. Това не позволява да бъде 

направен анализ на степента и ефектите от това замърсяване на територията на 

Столична община. 

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Нива на шума 

b) Електромагнитни лъчения 

c) Радиационен фон 

d) Дозово натоварване на населението 

 

 

2. Анализ 

a) Шум 
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През 2016 г. РИОСВ – София е извършила измервания в 43 производствени предприятия. 

Няма констатирани превишения на нивата, определени в действащото 

законодателство или в издадените комплексни разрешителни. 

През 2015 г. Столичната РЗИ няма установени еквивалентни нива в диапазоните 78 − 82 

dB(A) и 73 − 77 dB(A) в нито един пункт. В 18 пункта са установени нива на шума в 

диапазона 68 − 72 dB(A), в диапазона 63 − 67 dB(A) – в 13 пункта, в диапазона 58 − 62 dB(A) 

– в 8 пункта, и шум под 58 dB(A) – в 10 пункта. От общо 49 пункта, в 41 са установени 

превишения от нормата.  

Шумът остава едно от сериозните предизвикателства за Столична община, като 

нивата на шума през последните години се задържат трайно над нормата. 

b) Електромагнитни лъчения 

РЗИ – София изготвя ежегоден доклад за мониторинга и контрола на нейонизиращите 

лъчения. Докладите са публични в уебсайта на инспекцията.  

Целта на мониторинга е установяване съответствието на нивата на 

електромагнитните полета с действащите норми и изисквания съгласно Наредба №9 

от 1991 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната 

среда и водите за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени 

територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, обн. ДВ, бр. 

35/1991 г., и оценяване на здравния риск за населението.  

През 2016 г. са извършени 1768 измервания на нивата на електромагнитното поле в 

обекти, намиращи се на разстояние до размера на хигиенно-защитната зона от 

източник на лъчения. Също така се извършват измервания по сигнали на граждани. За 

2016 г. са изпълнени 104 измервания в 7 обекта.  

Резултатите от измерванията на плътност на мощност на електромагнитното поле 

в границите на хигиенно-защитната зона на базови и приемо-предавателни станции за 

мобилна комуникация на територията на гр. София не показват превишаване на 

пределно допустимото ниво 10 μW/cm2 по нормативната уредба. Резултатите от 

измерванията по заявки на граждани също са далеч под пределно допустимите нива. 

Само един от подадените през 2016 г. сигнали е определен като основателен, но по 

отношение на превишени моментни стойности на плътност на мощност на 

електромагнитното поле, но не и на средните. 

Въпреки наличната информация за локацията на източниците на ЕМЛ, тя не се взима 

предвид при проектиране на сгради в Столична община. Проверка не се извършва и при 

одобряване на проекти. Столична община предприема действия в посока предоставяне 

на информация относно техническите характеристики на източниците на ЕМЛ на 

проектанти с цел да се избягнат недоразумения, при които се построяват нови сгради, 

без да се взимат предвид вече изградените базови станции.  

Столична община не събира собствени данни и за местоположението на базовите 

станции, поради което няма информация за незаконни базови станции на територията 

ѝ.  

c) Радиационен фон 
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ИАОС към МОСВ изследва радиационното състояние на околната среда на национално 

ниво, отчитайки няколко индикатора: радиационен гама-фон, атмосферна 

радиоактивност, радиационно състояние на необработваеми почви и радиационно 

състояние на повърхностни води. 

В рамките на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на 

радиационния гама-фон, на територията на Столична община ИАОС извършва 

мониторинг в 1 локална мониторингова станция (ЛМС – София), разположена на 

територията на НИМХ – БАН, кв. Младост. От 01.12.2014 г. в ЛМС – София е инсталиран 

нов тип гама-сонда за измерване на радиационния гама-фон. Измерванията до края на 

2014 г. са по показател Средни дневни стойности за мощността на погълнатата доза в 

[nGy/h], а след това (01.12.2014 – досега) – Средни дневни стойности за мощността на 

амбиентната еквивалентна доза H*(10) в [µSv/h]. 

ИАОС извършва още изследвания на атмосферната радиоактивност, като 

пробонабирането се извършва ежемесечно в Бухово и Яна.  

По данни от Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в 

Република България за 2015 г. Националната автоматизирана система за непрекъснат 

контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала стойности на радиационния гама-

фон, различни от естествените. Не е наблюдавана тенденция за повишаване на 

обемната специфична активност на естествените и техногенни радионуклиди в 

атмосферния въздух. При наблюдението на радиационното състояние на 

необработваеми почви не са констатирани надфонови стойности на специфичната 

активност на естествените и техногенни радионуклиди. Повърхностните водни 

течения и басейни са в добро радиационно състояние. 

По отношение дозовото натоварване на населението, резултатите от радиационния 

мониторинг, извършван от НЦРРЗ през 2015 г. за оценка на облъчване на населението на 

национално ниво, не показват надвишаване на годишната индивидуална ефективна доза 

външно облъчване, нито съдържание на радионуклиди в храната над нивата за 

докладване на Европейската комисия, установени с Препоръка на Комисията 

2000/473/Евратом.  

Столична община е приела Стратегия за сигурност за периода 2014 – 2020 г., съгласно 

която радиационната и химическата защита на населението на територията на СО ще 

се осъществява чрез изграждане на комплексна система за вземане на решения при 

възникване на бедствия и аварии с отделяне на опасни вещества на базата на 

математически модели, използвани за симулирането им и съдържанието на база данни 

на Географската информационна система (ГИС), имаща отношение към модела, с 

последващо развитие при възникване на наводнения, земетресения, снегонавявания, 

свлачища и др. бедствия. 

Развитието на Системата за ранно предупреждение и радиационен мониторинг, 

изградена на територията на СО, се осъществява чрез свързване на измервателната 

система в определени точки със сиренно-оповестителната система (подаване на 

звукови сигнали при преминаване на определени прагови нива), поставяне на 

информационно табло в ОЦУКИС на ул. „Г. Бенковски" №12 и на информационни табла на 

оживени места в СО, които да показват чрез текуща информация данни за радиационния 
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фон, времето, различни атмосферни процеси и друга актуална за гражданите 

информация. 

За осигуряване на надеждна защита и бързо измерване на стойностите на 

показателите на въздуха, почвата и водите при възникване на аварии с отделяне на 

опасни вещества ще се закупи и ще се ползва Подвижен измервателен комплекс, 

позволяващ определяне на количествата на вредните емисии. 

Предвижда се модернизиране на приборите за радиационен мониторинг, разположени в 

районните администрации, и снабдяване със средства за безопасна работа на звеното 

за аварийно-спасителни дейности и Доброволното формирование на СО. 

Един важен въпрос в рамките на тази подтема е този за радона. Радонът е естествен 

източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на 

населението на Земята. Облъчването от радон води до повишен риск за развитие на рак 

на белите дробове, като рискът е пропорционален на средната концентрация на радон, 

умножена по времето на облъчване. Съгласно Световната здравна организация (СЗО) 

радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след 

тютюнопушенето, и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. 

Тази тематика е значима на национално ниво и във връзка с това е приета Националната 

програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на 

българското население 2013 – 2017 г.  

Чрез информационни брошури МЗ информира гражданите за вредите от въздействието 

на радона, като са посочени начини за измерване и мерки за намаляването на 

концентрацията му (понижаване на налягането под сградата, вентилация на 

подподовите пространства и помещения, уплътняване на подове и стени, др.). 

Съгласно Годишния отчет за 2015 г. на Националния център по радиобиология и 

радиационна защита е създадена организация и е започнало провеждане на 

представително национално проучване за нивата на радон в жилищни сгради. 

Разработена е интернет страница на програмата. Изработен е регистър за данните 

от измерванията за оценка на лъчевото натоварване на българското население и 

изработване на радонова карта на страната. Във връзка с провеждането на 

националното проучване за нивата на радон в жилищни сгради е проведена 

информационна кампания сред обществеността и е изработено методично 

ръководство на отделите по радиационна защита на РЗИ. 

d) Светлинно замърсяване 

Темата за светлинното замърсяване е сравнително нова и слабо засегната в 

законодателството на ЕС. Коментирана е кратко в Регламент (ЕО) №245/2009 на 

комисията от 18 март 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране 

на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и 

баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както и за отменяне 

на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. В Регламента е 

посочено, че в отсъствието на международно приети научни методи за измерване на 

неговото екологично въздействие, не може да се направи оценка на значимостта на 

т.нар. светлинно замърсяване. Все пак се приема, че мерките, разработени за 
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увеличаване на светлинната ефективност на осветителното оборудване в сектора на 

услугите, може да имат положително въздействие върху светлинното замърсяване. В 

документа се определят ограничения относно дела на светлината, излъчвана от 

оптимално инсталиран осветител над хоризонта (Таблица 25. Ориентировъчни 

стойности за отношението на разпределение на потока в пространството за 

пътните класове, за осветители за улично осветление (при целевите стойности). 

Посочено е, че в зони, в които светлинното замърсяване представлява проблем, 

максималният дял на излъчваната над хоризонта светлина е не повече от 1% за всички 

класове пътища и излъчения светлинен поток. 

Отношение към светлинното замърсяване имат и няколко стандарта на ЕС и Австрия, 

касаещи различни изисквания към осветяването на пътищата, контрол върху 

максималната осветеност от рекламни съоръжения, осветление на спортни терени и 

много други. Освен гореразгледания регламент трябва да се спомене и Директива 

2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за 

създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани 

с енергопотреблението. 

В периода от 1989 г. досега нормативни решения по отношение на светлинното 

замърсяване са приели още Италия, Словения, Чехия, Испания, Чили, САЩ, Япония.  

Редица организации са посветили дейността си на това ново предизвикателство в 

урбанизираната среда (напр. International Dark-Sky Association). През 2016 г. е разработен 

World Atlas of Artificial Night Sky Brightness („Световен атлас на изкуствената яркост на 

нощното небе“), който позволява да се провери осветеността по райони. Вижда се, че в 

рамките на България София и Столична община се характеризират с голям интензитет 

на осветеност, поради което в бъдеще следва да бъдат предприети мерки за адресиране 

на темата светлинно замърсяване. 

 

 

3. Заключение 

a) Шум 

Шумовото замърсяване е един от нерешените проблеми в Столична община. 

Изпълнението на мерки за намаляване на шумовото замърсяване през годините не води 

до значителни подобрения в нивата.  

За подобряване на нивата на шума в градска среда Столична община следва да продължи 

с изпълнението на мерките за намаляване на шумовото замърсяване, за повишаване на 

ефективността на работата следва да се прави мониторинг на изпълнението на плана 

за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на 

агломерация София и оценка на успеха на изпълнените мерки. 

b) Електромагнитни лъчения 

Ясно може да се каже, че няма тревожни данни, свързани с източниците на ЕМЛ за 

здравето на столичани. Превишавания на нормите няма, дори измерванията показват 

стойности много под нормата. Въпреки това обаче следва да се подчертае, че през 
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годините Столична община не е включвала темата за електромагнитните лъчения в 

дневния си ред.  

Следващи стъпки, които Столична община може да предприеме, са:  

• Предоставяне на пълна информация за източниците на ЕМЛ на проектантите и 

инвеститорите; 

• Създаване на вътрешни изисквания за одобряване на проекти на ново 

строителство след справка за местоположението на електромагнитните 

лъчения; 

• Създаване на собствен регистър на станциите;  

• Изготвяне на модел на ЕМЛ на територията на Столична община на базата на 

ежегодните измервания и техническите параметри на самите съоръжения. 

c) Радиационен фон 

Мониторингът и контролът на радиационната обстановка в Столична община са 

разпределени основно между 2 институции – ИАОС и НЗРРЗ към МЗ. Не се наблюдават 

отклонения от естествените фонови нива, но липсват систематични данни за 

стойностите на радон в затворени помещения.  

Предвидени са мерки и са изградени структури за защита на населението на Столична 

община по отношение на радиационната опасност. 

Необходимо е да продължат усилията по информиране на населението за вредите от 

радона в затворени помещения, като Столична община би могла да организира 

информационна кампания съвместно с МЗ, както и да възложи провеждане на измервания. 

d) Светлинно замърсяване 

В България към момента няма изследвания за нивото на светлинното замърсяване, нито 

се извършва контрол върху него. Тепърва предстои както на национално, така и на 

общинско ниво темата да се разглежда активно, да се изследва въздействието от 

прекомерното изкуствено осветление и да се предприемат мерки срещу негативните 

последици от него за хората, екосистемите и дивите животни.  

Удачно е процесът да започне с проучване на нормативните решения и стандарти, 

възприети по света, както и свързаните европейски нормативни документи, като се 

предприемат първи стъпки по определяне нивото и степента на въздействието от 

светлинното замърсяване и нужните мерки за ограничаването му при необходимост. 

E. Необходимост от изследвания 

1. Създаване на собствен регистър на станции 

Целта е да има контрол на ниво община с цел установяване на незаконно поставени 

постройки. Картирането на местата на станциите може да се извърши чрез 

алтернативни методи за кратко време и без използване на допълнителни финансови 

ресурси – включване на гражданите по подхода crowdsourcing. 

2. Изготвяне на модел на ЕМЛ на територията на Столична община 
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Чрез статистически анализи и моделиране в ГИС среда може да се създаде карта на ЕМЛ 

на територията на Столична община. Картата на ЕМЛ следва да е със свободен достъп 

за гражданите.  

3. Изследване на нивата на радон в затворени помещения 

Предвид значимостта на този проблем за здравето на хората и особено на пушачите, 

това изследване би дало ценна информация, която да се комуникира с жителите на 

Столична община в широка обществена кампания, както и за да се формулират и 

предприемат конкретни мерки на ниво община, ако е необходимо. 
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VII. ТЕМА: ОТПАДЪЦИ 

A. Описание 

Отпадъците и тяхното управление са едно от предизвикателствата пред опазването 

на околната среда както в Столична община, така и на национално ниво, а в същото 

време – те носят и голям икономически потенциал поради стойността им като 

суровини. 

Отпадъците ще бъдат разгледани в няколко аспекта, които са важни за определяне 

визията по отношение тяхното управление: йерархия на управлението, сметосъбиране 

и сметоизвозване, разделно събиране и оползотворяване, депониране, пилотни проекти 

и изследвания, определяне на данъците и таксите, свързани с отпадъците, и др. Тези 

аспекти ще бъдат разгледани основно по отношение на отпадъците, за чието 

управление отговаря Столична община – битови, строителни (част от тях), опасни.  

1. Битови отпадъци 

Съгласно Закона за управление на отпадъците битовите отпадъци са „отпадъци от 

домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата". 

2. Строителни отпадъци 

Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване. Съгласно 

нормативната уредба Столична община носи отговорност за отпадъците от 

ремонтна дейност в домакинствата, както и за строителните отпадъци от обекти, 

на чието строителство или разрушаване е възложител. 

3. Опасни отпадъци 

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, 

посочени в приложение №3 на Закона за управление на отпадъците. Такива са напр. 

излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработените масла 

(ОМ), негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), лекарства с изтекъл срок на 

годност, част от излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО), в т.ч. луминесцентни лампи, и др. Опасни отпадъци има във всички останали 

групи отпадъци (битови, строителни, производствени). Поради опасните си свойства 

те изискват различно третиране спрямо неопасните отпадъци. 

B. Източници на информация 

1. Нормативни документи 

a) Закон за управление на отпадъците 

b) Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри 
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c) Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците 

d) Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки 

e) Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства 

f) Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори 

g) Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване 

h) Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 

i) Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти 

j) Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на 
биоразградимите отпадъци 

k) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали 

l) Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от 
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието 

m) Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на 
чистотата на територията на Столична община 

2. Стратегически документи 

a) Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. 

b) Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 
на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 

c) Национален стратегически план за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване на територията на Р България за периода 
2011 – 2020 г. 

d) Национален стратегически план за управление на утайките от градските 
пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р 
България 

e) Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на 
Столична община 

f) Програма за управление на отпадъците на Столична община 2015 – 2020 г. 

3. Данни 

Данните за отпадъците се събират от Националния статистически институт (НСИ) 

и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната 

среда и водите (МОСВ). Контролът по управлението на отпадъците се осъществява от 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София и Столичния 

инспекторат, към които могат да се подават сигнали за нерегламентирано изхвърляне 

и изгаряне на отпадъци, поради което в тези институции също са налични данни за 

отпадъците.  
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За целите на настоящия доклад данни бяха поискани от ИАОС, РИОСВ – София, Столичен 

инспекторат и Столична община. Към момента на финализиране на доклада бяха 

предоставени данни от РИОСВ – София, ИАОС и частично – от Столична община. Голяма 

част от поисканата информация не беше получена навреме, за да бъде обработена и 

включена в анализа. 

4. Анализи и доклади 

a) Ежегоден Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ – София 

C. Оценка на информацията 

Поради непредоставяне на голяма част от поисканите данни навреме или изобщо преди 

финализиране на доклада, настоящата оценка се базира до голяма степен на налични 

публично достъпни данни.  

В цялост, събирането на данните за отпадъците е регламентирано и информацията е 

достъпна по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В същото време в 

ИАОС се събират данни за събиране и третиране на отпадъците от цялата страна, 

поради което обработката им на ниво община е трудоемка и времеемка. Отчетните 

форми, в които се събира информацията, целят анализ на национално ниво с оглед 

изпълнение на целите по националното и европейското законодателство. Поради това 

извеждането и обработката на данните на ниво община е затруднено, тъй като 

формите са за дейността на даден оператор, който е възможно да оперира на 

територията на няколко различни общини. Вече е въведена в действие Националната 

информационна система за отпадъци (НИСО), но въвеждането на данните в нея от 

лицата, извършващи дейности с отпадъци, все още не е задължително. Този проблем е 

на национално ниво, но, естествено, засяга анализа на данните и на ниво Столична 

община.  

Част от данните се събират в НСИ – по отношение на показателите: образувани 

битови отпадъци на човек – кг/чов./г., дял на обслужваното население от системи за 

организирано сметосъбиране – % събрани битови отпадъци на човек годишно, 

депонирани битови отпадъци, предадени за оползотворяване – хил. тона, предадени за 

предварително третиране – хил. тона, събрани строителни отпадъци на депата – хил. 

тона, и др. В информацията няма разграничение по отношение количеството на 

предадените за третиране и за депониране строителни отпадъци. Посочената 

информация е публично достъпна на сайта на НСИ за периода 2010 – 2015 г. включително. 

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и 
стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, 
подложени на подготовка за повторна употреба – % от общото тегло на 
тези отпадъци 
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b) Рециклирани отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други 
източници, подложени на рециклиране – % от общото тегло на тези 
отпадъци 

c) Депонирани биоразградими битови отпадъци – % от общото количество 
на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. 

d) Материали от неопасни строителни отпадъци1, подложени на подготовка 
за повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване, 
включително при насипни дейности, чрез заместване на други материали 
с отпадъци - % от общото им тегло, от което се изключват материали 
в естествено състояние, определени с код 17 05 04 от списъка на 
отпадъците съгласно Решение 2000/532/ЕО 

e) Вложени рециклирани1 строителни материали при строителство на 
сгради - % от общото количество вложени строителни продукти 

f) Вложени рециклирани1 строителни материали при строителство на 
пътища - % от общото количество вложени строителни продукти 

g) Материално оползотворени образувани при строителство на пътища 
строителни отпадъци1 - % от теглото на образуваните при тези 
дейности строителни отпадъци 

h) Селективно разделени и материално оползотворени строителни 
отпадъци1, образувани при строителство и/или премахване на строежи, 
различни от пътища - % от общото тегло на образуваните при 
съответната дейност отпадъци от дадения вид 

i) Норма на натрупване на битови отпадъци – кг/жител 

j) Информационни кампании, целящи да повишат осведомеността относно 
разделното събиране на отпадъците – брой 

k) Социологически проучвания относно културата и осведомеността на 
гражданите по отношение задълженията им и ползите от разделното 
събиране на отпадъци – брой 

Параметрите от а) до i) следва да се отчитат на годишна база, а за останалите – на 

база допълнителни изследвания следва да се определи подходяща периодичност. 

2. Анализ 

Йерархия и цели 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗУО йерархията при управлението на отпадъците, която следва 

да се прилага, е следната: 

1. предотвратяване на образуването им 

2. подготовка за повторна употреба 

3. рециклиране 

                                                                 
1 Когато Столична община е Възложител на дейностите по строителство или 
разрушаване 
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4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия 

5. обезвреждане 

Накратко, йерархията изисква нулеви отпадъци, т.е. минимум количества (или в 

идеалния случай – никакви) да се обезвреждат (депониране, изгаряне без 

оползотворяване на енергията), а по възможност всички генерирани отпадъци да се 

оползотворяват по един или друг начин (повторна употреба, рециклиране, изгаряне с 

оползотворяване на енергията). 

Целите по отношение на разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци, произтичащи от европейското и националното 

законодателство, са отразени в Програмата за управление на отпадъците за 2015 – 

2020 г. на Столична община. Не е актуална информацията по отношение на целите за 

рециклиране и оползотворяване на битови биоотпадъци, което произтича от 

измененията, настъпили с приемане на новата Наредба за разделно събиране на 

биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, обн. 31.01.2017 г. 

Съгласно заповед №226 от 29.06.2017 г. на изпълнителния директор на ИАОС за 2015 г. 

Столична община е постигнала целта по чл. 31, ал. 1. т. 1 от ЗУО относно подготовка за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други 

източници (битови отпадъци), като е достигнала степен на рециклиране 43%, при цел 

най-малко 25% от общото тегло на посочените отпадъци в срок до 1.01.2016 г. 

По отношение изпълнението на останалите цели не са публикувани заповеди на 

министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на ИАОС. 

Информация за организацията на събиране на битовите отпадъци 

Съгласно данни на НСИ населението на Столична община е обхванато на 100% от 

системата за организирано сметосъбиране. Графиците за сметосъбиране, ръчно 

метене, машинно метене и миене за 2017 г. са публикувани на сайта на Столичния 

инспекторат, по райони. Също там е публикувана информация относно събирането и 

местата за предаване на ИУЕЕО, ИУГ, ОМ и опасни отпадъци от домакинствата. За 

всички тези отпадъци общината е сключила договори с фирми и организации, които 

имат разрешителни и регистрационни документи за тяхното събиране, 

транспортиране и третиране, за което е предоставена информация. Опасните 

отпадъци от домакинствата се събират чрез мобилен събирателен пункт веднъж 

месечно, като са обхванати всички райони на Столична община. Периодично през 

годината се провеждат и тридневни кампании в различни райони. Индивидуално всеки 

гражданин може да направи заявка за извозване на събраните от домакинството опасни 

отпадъци. 

Предоставени са и графиците за извозване на контейнери от организациите, 

оползотворяващи отпадъци от опаковки, с които Столична община е сключила договори 

– „Екобулпак“ АД, „Булекопак“ АД и „Екопак България“ АД. Трите организации ползват 

различен тип системи от контейнери – с два или три цветни контейнера, тип „иглу“ и 

тип „бобър“. За районите на „Екобулпак“ АД е предоставена картна информация, но 

картите не са интерактивни. За районите на „Булекопак“ АД и „Екопак“ АД е 

предоставен списък с поставените контейнери. На страниците на организациите има 

по-подробна информация относно моделите за разделно събиране на опаковки, но само 
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на сайта на „Екобулпак“ АД са предоставени списъци, графици и карти, като последните 

не са интерактивни. 

Отново на страницата на Столичния инспекторат са публикувани и графици за 

събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци по райони. Представен е 

списък с фирми, изпълняващи дейности по събиране и транспортиране на 

едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци, образувани от домакинствата при 

извършване на ремонтни дейности на територията на Столична община, като са 

дадени техните адреси и телефони и е посочено, че към тях може да бъде заявена 

транспортна техника за извозване на едрогабаритни отпадъци и чували от малки 

строителни ремонти от домакинствата, които не се поставят в контейнерите за 

битови отпадъци. 

Пепелта и сгурията като инертни битови отпадъци се събират разделно и се 

транспортират на депо за строителни отпадъци и земни маси „Враждебна“. Столична 

община е раздала индивидуално и поставила на обозначените за целта места надписани 

контейнери за изхвърлянето им. 

Част от описаната информация е публикувана и на страницата на Столична община. В 

допълнение на нея има информация относно определени места за разделно събиране на 

зелени биоотпадъци по райони, списък на фирми, изпълняващи дейности по събиране и 

транспортиране на битови отпадъци и улично почистване, и др. 

За съжаление всички описани данни (графици, списъци и т.н.) са във вид на сканирани 

документи, което прави ползването на информацията и обработката ѝ трудни и 

времеемки за ползвателите. Също така не може да се каже, че същата е лесна за 

откриване на интернет страниците. Препоръчва се извеждането ѝ в секции „За 

гражданите“ или подобни, с оглед систематизирането ѝ и улесняване достъпа до нея. 

Проектирана е интегрирана информационна система „Управление на отпадъците“, 

която ще включва цялата информация, събирана на текуща база, но не разполагаме с 

информация относно етапа на внедряването ѝ.  

Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична 

община 

Битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община, се 

транспортират за обработка от ОП „Столично предприятие за третиране на 

отпадъци“ (СПТО). То оперира на две площадки – „Садината“ и „Хан Богров“. На площадка 

„Садината“ са изградени и въведени в експлоатация от 2013 г. депо за неопасни 

отпадъци и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и от септември 2015 г. 

– Завод за механично-биологично третиране (МБТ) с производство на RDF-гориво. На 

площадка „Хан Богров“ е изградена инсталация за биологично третиране (ИБТ), 

включваща: компостиране на биоразградими отпадъци и компостиране на зелени 

отпадъци. Заводът е с капацитет на обработка от 410 000 т/год. твърди битови 

отпадъци от територията на Столична община. Заводът за МБТ се състои от пет 

производствени сгради и е проектиран с оглед минимизирането на количествата 

отпадъци, предавани за депониране, посредством следните дейности: 

• Регенериране на рециклируеми материали, такива като хартия, картон, стъкло, 

пластмаси и метали, при висока степен на чистота; 
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• Производство на гориво от отпадъци (RDF), което да се използва за градско 

топлоснабдяване, в промишлени електроцентрали или циментови заводи; 

• Производство на подобен на компост продукт (ПКП), който ще се използва за 

рекултивация на депа. 

По данни на СПТО количеството на входящия отпадък е 370 051,500 т., 13 564,649 т. са 

рециклируеми материали, 55 125,760 т. – RDF, 69 126,440 т. са депонирани количества. 

Горивото от отпадъци (RDF) се предава за изгаряне на циментовия завод "Девня цимент" 

АД, за което се заплаща от Столична община. Планирано е изграждането на инсталация 

за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък в ТЕЦ – 

София, като срокът за подаване на проектното предложение към ЕК е през второто 

тримесечие на 2018 г. и приключването му е предвидено за края на 2023 г. По проект 

инсталацията ще обработва по 180 хил. т твърди отпадъци на година. Срещу проекта 

за инсталацията е заведено дело заради опасения на граждани и неправителствени 

организации, че с него запрашаването на въздуха ще се влоши, както и че в доклада за 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекта не е направена оценка 

на очакваното въздействие върху здравето на населението в града.  

Депа 

За рекултивацията на депото в Суходол са предоставени средства от Предприятието 

за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ по 

проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за 

битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на 

нормативните изисквания”. Операторът „Чистота Искър“ ЕООД през 2016 г. извършва 

биологична рекултивация чрез засаждане на храстови и тревни видове. 

Сортировъчната инсталация е демонтирана. 

Рекултивира се депото за отпадъци в Долни Богров, като са реализирани техническата 

рекултивация и част от биологичната. Предвидена е рекултивация на депото за 

отпадъци в местност Садината. Тече рекултивация и на депото за строителни 

отпадъци във Враждебна. 

Строителни отпадъци 

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни 

дейности се обезвреждат на единственото на територията на столицата депо в кв. 

Враждебна, район Кремиковци. Теренът с площ от 411 дка представлява изчерпана 

кариера за инертни материали „Пет могили”. Тя е предоставена на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД 

за стопанисване и управление с Протокол от 19.12.1996 г., утвърден от кмета на район 

Кремиковци и съгласно План-програма за рекултивация на нарушени терени на 

територията на район Кремиковци. Създаден е Център за третиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци, който представлява: 

• разпределителна площадка за оползотворяване и трошачно-сортировъчна 

машина с магнитен сепаратор, на която отпадъците се разделят, сортират и 

предават за последващо рециклиране и оползотворяване; 

• площадка с инсталация за натрошаване и сортиране на строителни отпадъци. 

За месец инсталацията може да преработва около 12 600 м3/мес. строителни отпадъци 

(бетон и тухли). Средномесечното количество строителни отпадъци, постъпващи в 
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депото, е около 40 000 м3, от тях приблизително 15% (6000 м3) са бетон и тухли. 

Допълнителни количества строителни отпадъци (бетон и тухли) се доставят от 

депото, чийто повърхностен слой е почти изцяло от парчета бетон и части от 

разрушени сгради.  

По този начин е осигурена инфраструктура за третирането на строителните 

отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата и от строителни дейности, по 

които общината е възложител. Инсталацията за предварително третиране и 

рециклиране на строителни отпадъци има капацитет и обслужва и фирмите от 

строителния бранш. 

Утайки от пречиствателни станции 

По отношение на производствените отпадъци ще разгледаме само утайките от 

градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГСПОВ) „Кубратово“, която 

пречиства битови и индустриални отпадъчни и дъждовни води, постъпващи в 

канализационната мрежа на София. Утайките се стабилизират чрез анаеробно 

третиране. Цялото количество стабилизирани утайки се оползотворява като 

подобрител на почвите в земеделието. Съдържанието на различни вещества в 

утайките се проверява от акредитирана лаборатория за съответствие с 

нормативните изисквания. През 2009 г. е въведена в експлоатация когенерационна 

система за производство на възобновяема енергия от биогаз от утайките с цел да се 

оптимизира експлоатацията на станцията и енергийната ѝ ефективност, както и да 

се намалят въглеродните емисии. През 2014 г. чрез когенерационната система 

„Софийска вода“ АД постига 98% енергийна независимост. ГПСОВ има техническа 

възможност за разширяване и осигуряване на допълнителен капацитет при увеличение 

на количествата на утайките.  

Изследвания и пилотни проекти 

Реализиран е и пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки от 

източника на образуване в районите Овча купел и Кремиковци. „Чистота – Искър” ЕООД 

е разположило както индивидуални контейнери, така и на обособени места – точки за 

събиране. В точките за събиране са разположени контейнери тип „иглу“ с обем всеки от 

по 1100 л сини за хартия и картон, жълти за пластмаса и метал и зелени за стъкло, а от 

врата на врата – индивидуални контейнери тип „кофа“ с обем 120 л за стъкло; жълти 

чували за отпадъци от пластмаса и метал; сини чували за отпадъци от хартия и картон. 

През 2015 г. ОП „Софпроект – ОГП“ е разработило идеен проект-схема за разполагане на 

подземни контейнери за събиране на битови отпадъци в чертите на малкия ринг на 

централна градска част на гр. София. Проектът е пилотен, като в рамките му е 

проучена подземната инфраструктура в изследвания териториален обхват, изготвени 

са схеми на разположението на контейнерите за битово и разделно сметосъбиране – 

Съществуващо положение М 1:4000, по райони, и схеми на разположението на 

подземните контейнери за битово и разделно сметосъбиране – Проект М 1:4000. Взети 

са предвид и данните за съществуващите места на новоизградени подземни 

контейнери за събиране на отпадъци в обхвата на разработката Женски пазар и ул. 

„Солунска“. Възприетата в проекта система с вкопани (подземни) контейнери се 

състои от приемателен пункт над земята и подземно разположен контейнер (чувал) под 

пункта за събиране. Предимството на такава система е, че съдът със сметта е скрит, 
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нивото на тротоара е чисто, проходимо, достъпно за хора с увреждания, не се 

разпространяват неприятни миризми. Към това следва да се добави, че до 

съдържанието на съда нямат достъп хора и животни, което възпрепятства разнасяне 

на отпадъци, зарази, както и кражба на разделно събрания отпадък от съдовете. В 

рамките на проекта е изготвено предложение за пилотно разполагане на подземни 

контейнери за битов отпадък на територията на район Средец, като за устойчивост 

на проекта е предложено при бъдещи реконструкции на уличната мрежа в този обхват 

да се отчита и необходимостта от изграждане едновременно и на местата на 

подземното сметосъбиране. 

Идеята за подземните контейнери се възприема все по-широко и в останалите общини 

– напр. Бургас, Варна, Благоевград и Разлог, в които се изпълняват пилотни проекти. 

Това е свързано с посочените и по-горе предимства, като тези контейнери са особено 

подходящи за централните градски части, в които при класическия модел 

сметосъбирането е силно затруднено, а и се създава допълнително затруднение за 

трафика.  

Биоразградими битови отпадъци 

За изпълнението на целите по Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и 

третиране на биоразградимите отпадъци Столична община следва да осигури 

поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, 

събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисляване на броя 

на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от общинската 

система за разделно събиране, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците 

от обществени зелени площи, паркове и градини, план за изграждане на съоръженията за 

оползотворяване на биоотпадъците, насърчаване компостирането на място, 

повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за 

разделното събиране и третиране на биоотпадъците. 

Биоразградимите отпадъци, които включват две основни подгрупи – зелени (треви, 

храсти, клони, шума) и хранителни, се транспортират до инсталацията за 

компостиране на Хан Богров. Разкрити са 12 специално обособени пункта в 

крайградските райони на София, в които могат да се изхвърлят зелени отпадъци. 

Хранителните отпадъци от заведенията за обществено хранене, общинските детски 

градини, ясли, детски кухни се събират организирано, като обектите са длъжни да 

изхвърлят отпадъците от храни в кафяви кофи, които са им раздадени от Столична 

община. За домакинствата все още няма създадена такава организация, затова и те 

изхвърлят в общите съдове. Хранителните отпадъци от заведенията се 

транспортират в инсталация за биологично третиране. 

От няколко години Столична община реализира и проект за фамилно компостиране, като 

предоставя компостери на домакинства, които са заявили желание да получат такива. 

В допълнение на компостерите се предоставя наръчник за компостиране и активатори, 

които стимулират процеса на разграждане на отпадъка в компостера. През 2009 г. 

успешно е реализиран пилотен проект за фамилно компостиране в пет от периферните 

столични райони – Надежда, Връбница, Панчарево, Витоша и Банкя. Оттогава общината 

продължава инициативата, като вече са обхванати всички райони.  
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Един друг, не толкова често повдиган въпрос, е този с животинските изпражнения. Този 

проблем има както естетически характер, така и здравословен, защото, особено 

когато става дума за безстопанствени животни, чрез изпражненията могат да се 

разнесат редица заболявания. Преобладаващата част от собствениците на кучета не 

почистват след домашните си любимци. Имайки предвид здравния риск от това 

нарушаване на нормативните изисквания, следва да се анализират подходи за 

увеличаване контрола и ефективно налагане на санкции с оглед промяна на това 

поведение. 

Нормативна и стратегическа рамка 

Управлението на отпадъците на територията на общината е регламентирано както 

от националните закони, наредби и стратегически документи, така и от общинските 

такива. Столична община разполага със Стратегия за дългосрочно управление на 

битовите отпадъци на Столична община и Програма за управление на отпадъците на 

Столична община 2015 – 2020 г., както и приетата също през 2015 г. Наредба за 

управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на 

Столична община.  

С Решение №759 по Протокол №44 от 23.11.2017 г. Столичен общински съвет е приел 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и 

поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община с цел 

отразяване на релевантни промени в нормативната база (изменения и допълнения на 

ЗУО, приетата нова Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци), както и във връзка с практическото прилагане на 

разпоредбите при осъществявания контрол от страна на Столичен инспекторат. 

Предложеният проект цели осигуряването на проследимост на генерираното 

количество строителни отпадъци на територията на общината, както и засилване на 

контрола върху изхвърлянето на строителни отпадъци на нереглементирани места, 

което да доведе до намаляване на разходите за почистване на нереглементирани 

сметища, когато извършителят е неизвестен. Допълнени са разпоредбите, касаещи 

упражняването на контрол от страна на служителите на Столичния инспекторат.  

Анонимност и контрол 

В тази връзка две от големите предизвикателства по отношение управлението на 

отпадъците са именно анонимността (т.е. неизвестен извършител на 

нерегламентираното изхвърляне и изгаряне на отпадъците), както и възможностите 

на компетентните органи за осъществяване на ефективен контрол.  

Контролът по управлението на отпадъците се осъществява както от Столичен 

инспекторат, така и от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София и 

МОСВ. Сигнали за нарушения могат да се подават както към тях, така и към Столична 

община през телефона и електронната страница на Контактния център. В началото на 

октомври стартира и пилотен проект на Столична община и платформата 

„Гражданите“ за подаване и обработка на сигнали на граждани, свързани с 

инфраструктурата, осветлението, чистотата, зелената система и други. 

Платформата се състои от уебсайт, мобилно приложение и чатбот с изкуствен 

интелект, в които граждани, институции, бизнеси и медии могат да подават сигнали за 
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социални проблеми. Проектът ще се реализира в пет столични района: Люлин, Слатина, 

Красно село, Витоша и Лозенец. 

За съжаление въпреки възможностите за подаване на сигнали за нарушения по 

значителна част от сигналите не може да се идентифицира извършител или не се 

констатира нарушението. Ефективността на контрола е обвързана както с 

правомощията на контролните органи, така и с броя на техните служители и 

необходимостта от бърза реакция за констатиране на дадено нарушение.  

Изключителен проблем е нерегламентираното изгаряне на отпадъци, което води до 

замърсяване на въздуха с различни замърсители, опасни за здравето. По данни на РИОСВ 

– София от началото на 2017 до ноември към инспекцията са подадени 18 сигнала за 

нерегламентирано изгаряне на различни отпадъци (пластмаси, в т.ч. PVC, дрехи, 

материали от строителството, ИУГ, кабели, отработени масла, дървена дограма и др.), 

като само по 2 от сигналите е съставен Акт за административно нарушение (за 

изгаряне на отработени масла и дървена дограма). По останалите сигнали не е 

констатирано изгаряне на отпадъци. 

Поради липса на актуални данни за сигналите, приети и обработени от Столичния 

инспекторат, не можем да коментираме контрола, извършен от тази структура.  

По данни на Столична община незаконните сметища са предизвикателство, с което 

ежегодно се сблъсква, видно от Таблица 2. 

Таблица 2. Нерегламентирани сметища 

Година 
Брой почистени 

нерегламентирани сметища 

Брой констатирани 
нерегламентирани сметища в 

края на годината 

2012 126 176 

2013 48 144 

2014 137 155 

2015 11 41 

2016 28 139 

Източник: Столична община 

Следва да се отбележи, че този проблем е на национално ниво и с него се опитват да се 

справят всички общини. Това се отнася в голяма степен за всички разгледани тук 

предизвикателства в управлението на отпадъците. 

Необходимо е да се направи допълнителен анализ на необходимостта от човешки, 

финансов и юридически ресурс (по отношение на правомощия) на структурите, 

осъществяващи контрол, за да се определят нужните промени и подобрения по 

отношение на ефективността му. Това може да включи и икономически анализ на 

приходите от наложените санкции, сравнено с разходите за извършване на проверките, 

отстраняването на нарушенията, когато това става за сметка на Столична община 

при липса на установен извършител, и др.  

Анонимността на отпадъците е следствие на начина, по който е организирано 

сметосъбирането и разделното събиране на отпадъците. Контейнерите са 

разположени в публичните пространства, така че няма как да се определи кой конкретен 

гражданин е изхвърлил напр. луминесцентна лампа до контейнера или смесен битов 

отпадък в съдовете за разделно събиране, компрометирайки по този начин цялото 

съдържание на съда. Единственият начин подобно нарушение да бъде наказано е 
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случайно да бъде забелязано от служител на контролните органи или да бъде 

установено по сигнал, в случай че се случва системно и с ясна периодичност или голяма 

продължителност. Ясно е, че ефективността на контрола, особено по отношение на 

физическите лица е ниска поради посочените причини. Ясно е също, че не е възможно да 

има огромен брой служители, които да следят постоянно за правилното изхвърляне на 

отпадъците и спазването на задълженията на гражданите. Оттук следва изводът, че 

е необходимо да се търсят практически приложими възможности за извеждане на 

отпадъците от състояние на анонимност, т.е. сметосъбирането и разделното 

събиране да се случват по начин, гарантиращ яснота по отношение на техния произход. 

За това съществуват различни варианти, подобни на реализираните при пилотния 

проект в район Овча купел и район Кремиковци, описан по-горе. 

Финансови инструменти  

От анонимността на отпадъците произтича и въпросът с размера на такса Битови 

отпадъци, който се дискутира активно през последните няколко години, в т.ч. на 

национално ниво, но засега без категорично решение. Столична община от няколко 

години е предоставила възможност на юридическите лица да плащат годишната такса 

битови отпадъци на база на генерираното количество отпадъци. Това може да става по 

следните два начина: 

1. С декларация по чл. 23 от Наредбата за местните такси фирмите заявяват 

количествата отпадъци (съответно – брой съдове и честота на извозване), на база 

което ще им бъде определен размерът на таксата за следващата година.  

2. Предприятията могат и пряко да се договорят с фирми, извършващи услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване. В такъв случай също трябва да се подаде молба за 

допускане на пряко договаряне по чл. 24 от същата Наредба за местните такси.  

През 2017 г. Столична община очаква около 4500 фирми да подадат декларации за 

предоставяне на определен брой контейнери за битови отпадъци, а други 2300 

предприятия да предпочетат директно договаряне с фирми за сметоизвозване. 

Тази положителна практика следва да се разшири и да обхване и физическите лица обаче, 

тъй като към момента само част от тях са имат добра култура в разделното 

изхвърляне на отпадъците и предаването им на определените за целта места и фирми, 

притежаващи нужните разрешителни документи.  

Размерът на такса битови отпадъци, при обвързването му с реално генериран от едно 

домакинство отпадък, би могъл да бъде добър икономически стимул за изпълнението на 

нормативно определените задължения на всички граждани по разделно изхвърляне на 

отпадъците при източника. Така домакинствата ще се стремят в максимална степен 

да отделят всички рециклируеми фракции, като намалят до минимум обема на 

остатъчните смесени битови отпадъци, за които е дължима такса. 

Други финансови инструменти, прилагани на национално ниво, с оглед минимизиране на 

депонирането на отпадъците, са отчисленията по ЗУО. Тези по чл. 60 на ЗУО се 

заплащат от собствениците на депа за отпадъци, като за общините те се заплащат 

под форма на месечни отчисления и се определят в левове за един тон депониран 

отпадък. Те представляват обезпечение, което да покрие бъдещи разходи за закриване 

и следексплоатационни грижи на площадката на депото.  
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Отчисленията по чл. 64 на ЗУО са за обезвреждане на отпадъци на регионално или 

общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци, като имат за 

цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното 

рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията за битови отпадъци по чл. 

64 от ЗУО може да се намали на практика до 0 лв., когато са изпълнени целите за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други 

източници (с 50%) и когато са изпълнени целите за ограничаване на количествата 

депонирани битови биоразградими отпадъци (с 50%), като двете намаления се прилагат 

независимо едно от друго. По този начин отчисленията изграят роля на стимул под 

формата на „наказателна такса“. 

Размерът на двата вида отчисления се определя с Наредба №7 от 19 декември 2013 г. за 

реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци, и за 2017 г. отчисленията по чл. 64 на ЗУО са в 

размер 40 лв./тон. По публично достъпни данни на РИОСВ – София размерът на 

отчисленията, дължим от Столична община, е намалял на годишна база след 

извеждането от експлоатация на депото в Суходол и въвеждането в експлоатация на 

инсталациите на площадките в м. Садината и в Долни Богров, т.е. поради намаляване на 

депонирането. 

Информираност 

Друго изключително важно средство за постигане спазването на тези задължения е 

добрата информираност за тях, както и за възможностите за тяхното изпълнение. 

Това включва добра информираност за графиците за събиране на едрогабаритните 

отпадъци, строителни отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата, ИУЕЕО, 

опасни отпадъци (напр. лекарства с изтекъл срок на годност, луминесцентни лампи и 

др.), от една страна. От друга, важно е гражданите да са информирани къде биха могли да 

подават сигнали за нередности, както и да се стимулира тяхната активност на база 

повишаване на информираността им относно вредите за околната среда и здравето на 

хората, които могат да бъдат нанесени от неправилното изхърляне на отпадъци на 

нерегламентирани места и нерегламентираното им изгаряне. Важно е също да се 

повиши осведомеността по отношение на продуктовите такси, включени в 

стойността на всеки закупен продукт, техния смисъл и предназначение, които не се 

реализират, в случай че отпадъците не се изхърлят разделно или се изхвърлят 

неправилно. 

В Стратегията за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община 

е заложена мярка – ежегодно провеждане на социологическо проучване, отчитащо 

мнението на жителите на Столична община за съществуващите проблеми, начините 

на тяхното решаване и тяхната удовлетвореност от постигнатите резултати. 

Изпълнението на тази мярка би било добра възможност за установяване на пропуски в 

информираността на населението по отношение възможностите и ползите от 

разделно изхвърляне на отпадъците и др. Такива кампании обикновено се провеждат 

съвместно с организациите, с които Столична община има сключен договор, но следва 

да се анализира необходимостта от по-висока честота на провеждането им и 

достигането до по-голям брой хора.  
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Във всички случаи начинът на разполагане на съдовете за смесен битов отпадък и най-

вече – тези за разделно събиране, техният обем и честота на извозване са важна 

предпоставка за стимулиране на правилното поведение на хората по отношение 

изхвърлянето на отпадъците. Подходящо е да се проведе анализ на база актуално 

проучване на удовлетвореността на хората по отношение на разположението на 

съдовете (дали са леснодостъпни, достатъчно близо ли са или хората предпочитат да 

изхвърлят отпадъците в по-близо разположените съдове за битови отпадъци, често 

ли са препълнени, видът на съда затруднява ли поставянето в него на големи по обем 

разделно събрани отпадъци – напр. при съдовете тип „иглу“ и др.). В този смисъл 

изработването на интерактивна карта на съдовете би улеснило хората, желаещи да 

изхвърлят отпадъците си разделно, когато се намират в непознат за тях район, 

различен от този, в който е домът или местоработата им. Това би могло да бъде 

включено като запитване при бъдещо социологическо проучване, което да потвърди или 

отхвърли необходимостта от изработване на подобна карта на съдовете. На нея би 

могло също да се отбележат пунктове/обекти за предаване на ИУЕЕО, ИУГ, отработени 

масла и други масово разпространени отпадъци, както и да отразява интерактивно 

графиците на извозване на едрогабаритните отпадъци, строителните отпадъци от 

ремонти в домакинствата и др. 

Добрият пример 

В Швеция отпадъците, които се депонират, са под 1% от общото количество 

гененирани отпадъци. Моделът „Нулеви отпадъци“ е добре разработен в тази страна и 

очевидно е почти постигнат благодарение на различни подходи. Центровете за 

рециклиране са на не повече от 300 метра от жилищните райони. Повечето шведи 

разделят отпадъците, които могат да бъдат рециклирани, в домовете си, и ги 

изхвърлят в специални контейнери в блоковете си или ги оставят в център за 

рециклиране.  

Такива подходи са осъществими и у нас, като, разбира се, изискват съобразяване с 

местните специфики чрез провеждане на пилотни проучвания и проекти. 

3. Заключение 

На база изготвения анализ може да се обобщи, че по отношение управлението на 

отпадъците се наблюдава подобрение, с оглед рекултивацията на старите депа, 

намаляването на количествата депониран отпадък и увеличаване на количеството 

разделно събрани и оползотворени фракции. Основните предизвикателства са 

идентифицирани в известна степен в документите (нормативни и стратегически) на 

ниво община, но по същество основните такива са валидни и на национално ниво. 

Необходимо е положителната тенденция да продължи, като основното усилие се насочи 

към повишаване ефективността на контрола, въвеждане на такса битови отпадъци, 

съобразена с количеството на реално генерирани смесени битови отпадъци, широка 

обществена кампания по отношение спазването на изискванията и най-вече – за 

ползите (икономически, за околната среда и здравето на хората) от разделното 

изхвърляне на отпадъците в домакинствата. Увеличаването на гражданската 

нетърпимост към нарушения, активността по отношение на подаване на сигнали и 

насърчаване на околните чрез личен пример за правилното поведение по отношение на 

околната среда са ключови фактори за подобряване успеха на разделното събиране. 
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Всичко това под една или друга форма е заложено в нормативните и стратегическите 

документи на Столична община, като трябва поетапно и чрез пилотни проекти да се 

прилага на практика. Създаването на интерактивна карта с информация за съдовете за 

смесени и разделно събрани битови отпадъци и графиците за събиране на ЕГО и 

строителни отпадъци от бита, опасни отпадъци, ИУЕЕО, зелени биоотпадъци и др. ще 

позволи да се повиши осведомеността на жителите и посетителите на общината.  

Основното предизвикателство, което трябва да се преодолее, е анонимността на 

отпадъците. Поради това най-належаща е промяната към извеждане на отпадъците от 

анонимност чрез промяна в модела на събиране както на смесените битови, така и на 

разделно събраните отпадъци. 

Препоръчваме при определяне на политиките и действията на Столична община да се 

търси активно съдействието и участието на гражданските организации, които 

разполагат със своя база данни от собствени проучвания, изследвания, информация за 

добри практики в страната и чужбина, и може да дадат ценни препоръки и предложения 

на база своя опит. 

E. Необходимост от изследвания 

Препоръчваме да се проведат социологически проучвания относно осведомеността на 

жителите на Столична община по отношение изискванията, целите, ползите и 

икономическия аспект на разделното събиране, повторната употреба, рециклирането 

и оползотворяването на отпадъците, удовлетвореността от моделите на разделно 

събиране и др., настройката спрямо промяна на начина на изчисляване на такса битови 

отпадъци и промяна на модела на събиране на отпадъците, информираността и 

активността по отношение подаване на сигнали при нарушения, свързани с 

нерегламентирано изхвърляне или изгаряне на отпадъците, и др. 

Предлагаме да се изследва възможността за пилотно прилагане на променен подход за 

изчисляване на такса битови отпадъци на база реално генерирани смесени битови 

отпадъци в един квартал или район. 

Препоръчваме и проучване на възможностите за реализиране на проекта за подземни 

контейнери в централната градска част и пилотното му осъществяване в район 

Средец според идейния проект, след което разширяване на проекта с изследване на 

възможностите за реализацията му на територията на останалите квартали на 

столицата.  
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VIII. ТЕМА: ГЕОЛОЖКА ОСНОВА И МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ 

A. Описание 

Наличната геоложка информация и извършените зонирания на територията на 

областта показват, че Софийската котловина, където попада по-голямата част от 

Столична община, е млада, тектонска активна грабенова структура със сложен строеж 

и проявява съвременна активност.  

В района на София и околностите са проявени редица физико-геоложки явления и процеси 

като ерозия, заблатявания, суфозия, свлачища, сеизмична активност и др. Същите биха 

могли да представляват опасност при строителството и експлоатацията на различни 

съоръжения, както и за здравето и живота на хората. В този доклад разглеждаме две от 

изброените явления (свлачища и сеизмична активност), които поради техния 

катастрофичен потенциал е важно да се разгледат във Визията за София.  

С провеждането на промишлен добив на полезни изкопаеми (минерално разнообразие) са 

свързани някои сериозни екологични проблеми. Те се изразяват основно в нарушаване на 

големи по площ терени, осушаване на земеделски земи, както и замърсяване на 

повърхностни и подземни води и атмосферния въздух, риск от радиация. 

1. Свлачища 

В общия случай свлачищата в Софийското поле се проявяват по сравнително стръмни 

склонове, изградени от плиоценски или кватернерни глини. За района на София те са 

предимно малки, с плитко разположена повърхност на плъзгане. Те са локализирани в 

периферната част на Столична община и по стръмните брегови склонове. С най-голям 

обхват са свлачищата в районите на Банкя, район Панчарево (селата Панчарево, 

Кокаляне, Железница, Герман), район Витоша (с. Владая и с. Мърчаево) и район Кремиковци 

(рудник Кремиковци).  

В Столична община са регистрирани 73 свлачища (до ноември 2017 г. по данни на 

„Геозащита“ ЕООД – Перник). Те засягат площ от 2040 дка, като 3 са активни (67.75 дка), 

49 потенциални (1827.16 дка) и 21 стабилизирани (148.19 дка). Тези свлачища 

застрашават над 150 инфраструктурни обекта, сред които жилищни сгради, улици, 

комуникационни, ВиК, електрически съоръжения и др. През периода 1973 – 2017 г. се 

забелязват два пика на регистрираните свлачища – около 2005 – 2006 и през 2015 г. През 

2016 г. не е имало кризисни събития (свлачища, предизвикали щети).  

2. Сеизмична активност 

Територията на столицата попада в зона с възможна земетръсна сила от ІХ степен по 

скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник и сеизмичен коефициент 0,27 (скалата 

определя силата на земетресенията на базата на усещанията на хората, въздействие 

върху сградите и остатъчни деформации в земната кора и режима на подземните води). 

Особено важна е ролята на разломно-разседните дислокации с главната за котловината 

ориентация СЗ-ЮИ. В микросеизмично зониране на територията на София е направено 
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отделяне на терени с възможно най-голям за строителството и обитаването 

сеизмичен риск. Между тях силно се откроява разломният сноп по линията Симеоново – 

Драгалевци – Бояна – Княжево – Горна баня – Банкя. С него са свързани няколко 

земетръсни огнища и естествени прояви на термоминерални води. Друга сеизмогенна 

линия се набелязва между Коньовица, хидротермалното находище в Овча купел и Лозенец. 

С нея е свързан епицентърът на силното земетресение от септември 1858 г., което 

провокира поредна ерупция на термална вода в Овча купел. 

3. Добив на полезни изкопаеми 

На територията на Столична община има находища на няколко различни вида полезни 

изкопаеми – черни и цветни метали, въглища и инертни материали. Установени са и 

няколко малки находища на полускъпоценни камъни (аметист, турмалин), намиращи се по 

склоновете на Витоша. Повечето от тези находища не представляват промишлен 

интерес и не се разработват. 

• Находища на метали 

Единственото находище на метали в Столична община, представляващо интерес от 

гледна точка на свързаните с експлоатацията му заплахи за околната среда, е 

Кремиковци. В него се добиват желязо и барит. По количество на барит находището е 

едно от най-големите в света. Рудното тяло заема площ от 1.3 km². Към днешна дата 

почти цялата покривка е разкрита и има една действаща концесия за добив на руда. 

• Находища на въглища 

Находищата на въглища в Столична община се намират в северната ѝ част – в 

подножието на Стара планина. Най-голяма мощност на въгленосния пласт е 

регистрирана в района на село Доброславци. Въглищата са лигнитни, кафяви на цвят и 

са ниско калорични. Съдържанието на пепел в тях е значително. Пригодни са единствено 

за енергийно гориво. Няма действаща концесия за добив на суровината. 

• Уранови находища 

Разположени са в полите на Стара планина в североизточната част на Столична 

община. До 1990 функционира мина за добив на уран от находището край Бухово. Добивът 

на уран в България е прекратен с министерско постановление през 90-те. Мините са 

били рекултивирани. 

• Находища на строителни материали (глини, пясъци, чакъли, варовици, 

огнеупорна пръст, вулканични скали, доломити) 

Находищата на пясъци и чакъли са разположени покрай реките Искър и Лесновска в 

землищата на Враждебна, Нови Искър, Долни Богров, Кривина, Негован, Чепинци, 

Бусманци, Казичене, Подгумер, Кубратово, Орландовци, Бенковски. Находище на 

вулканични скали и варовици има край Кремиковци, на доломити край Сеславци, на глини 

край Нови Искър и на огнеупорна пръст край Бистрица. Към 2017 г. функционират 22 

концесии за тези материали в посочените райони. 

B. Източници на информация 

1. Нормативни документи 
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a) Закон за устройство на територията  

b) Закон за защита при бедствия  

c) Наредба за концесиите на Столичен общински съвет 

d) Наредба №12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, 
сгради и съоръжения в свлачищни райони  

e) Наредба №РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони. 

f) Наредба №1 от 20.01.1994 г. за геозащитната дейност 

g) Наредба №1 от 10.09.1996 г. за проектиране на плоско фундиране  

h) Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и 
картографиране на рисковете от бедствия  

i) Наредба №РД-02-20-1 от 19.06.2014 г. за условията и реда за вписване и 
поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на 
Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по 
Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им 

j) Инструкция №Iз-33 от 11.01.2012 г. за реда за осъществяване на 
неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия  

k) Правилник за дейността на противосвлачищните станции в Република 
България 

l) Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на 
съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура 

m) Правилник за управление на Околната среда в Столична община 

2. Стратегически документи 

a) Областна стратегия за развитие на област София-град 2014-2020 г.  

b) Общински план за развитие на Столична община за периода 2014 - 2020 г. 
– Част I Разширен доклад. Столична община направление “Архитектура и 
градоустройство” ОП “Софпроект – ОГП”.  

c) ОУП на Столична община  

d) Програма за опазване на околната среда на Столична община 2010 г. – 2020 
г – Част първа  

e) Инженерно-геоложко и хидрогеоложко зониране на София. Геология и 
минерални води. Изменение на Общ устройствен план на Столична община  

f) Микросеизмично зониране на територията на София и СО  

g) Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на 
територията на Република България, ерозията и абразията по 
Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. Българска академия 
на науките – Геологически институт “Страшимир Димитров”. София, 
юни 2015 г. 
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3. Данни 

a) Свлачища през 2016 година – общо за страната и по области. Национален 
статистически институт, 31.08.2017 г.  

b) Земетресения за периода 2010 - 2016 година - общо за страната и по 
области. Национален статистически институт 

c) Свлачища списък. Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството - Геозащита Перник  

d) Регистър на концесии за добив на подземни богатства – по чл. 2, ал. 1 от 
Закона за подземните богатства 

e) Национална оперативна телеметрична система за сеизмологична 
информация. НИГГГ-БАН  

f) Регистрирани свлачищни обекти от “Геозащита” ЕООД - Перник на 
територията на столична община към ноември 2017 г. 

g) Информация относно изпълнение на програми за отстраняване на минали 
екологични щети на територията на Столична община през периода 2007 
– 2017 г. МОСВ, 2017 

h) Национален концесионен регистър  

4. Доклади и анализи 

a) Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Северна 
скоростна тангента София, участък от km 0+000 до km 16+460. Том I. 
Възложител: Столична община; Изпълнител: Троева Консулт ЕООД. София, 
юли 2010 г. 

b) Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Северна 
скоростна тангента (ССТ) София, участък от km 0+000 до km 16+460. 
Изменение участък 4. Възложител: Столична община; Изпълнител: Троева 
Консулт ЕООД. София, декември 2010 г. 

c) Анализ и оценка на геоложкия риск. Етап I от изработване на анализ, оценка 
и картографиране на геоложкия риск. Българска академия на науките - 
Геологически институт “Страшимир Димитров”. Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството. София, април 2016 г.  

d) Картографиране на геоложкия риск. Етап II от изработване на анализ, 
оценка и картографиране на геоложкия риск. Българска академия на 
науките - Геологически институт “Страшимир Димитров”. 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. София, 
януари 2017 г.  

e) Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда. 
Министерство на околната среда и водите. Изпълнителна агенция по 
околна среда. София, 2017 г. 

f) Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2016 година. 
Министерство на околната среда и водите. Регионална инспекция по 
околната среда и водите – София 
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5. Доклади и анализи 

a) Карта на свлачищата. Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството - Геозащита Перник. http://gz-
pernik.mrrb.government.bg/map 

b) Актуално състояние на свлачищата. Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството - Геозащита Перник. http://gz-
pernik.mrrb.government.bg/map2/ 

c) Геодинамични процеси – свлачища. Blog.bg. 
http://wonder.blog.bg/technology/2011/03/17/geodinamichni-procesi-
svlachishta.709588 

d) Сеизмичноустойчиви строително-конструктивни системи в България. 
Blog.bg. http://wonder.blog.bg/technology/2011/03/19/seizmichnoustoichivi-
stroitelno-konstruktivni-sistemi-v-bylg.711380 

e) Земетресението - комплексно екологично бедствие. Blog.bg. 
http://wonder.blog.bg/technology/2011/03/16/zemetresenieto-kompleksno-
ekologichno-bedstvie.708681 

f) Инженерен, строителен и сеизмологичен анализ на терените и сградите, 
построени върху тях. Blog.bg. 
http://wonder.blog.bg/technology/2011/03/18/injeneren-stroitelen-i-
seizmologichen-analiz-na-terenite-i-s.710342 

g) Карта с предоставените концесионни площи за добив на подземни 
богатства (актуална към 22.08.2017 г.) 
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/prk/conces.pdf 

h) Карта с предоставените концесионни площи за добив на подземни 
богатства - инертни материали (актуална към 26.04.2017 г.) 
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/karti/CONCES_inert_m
at.pdf 

i) Регистър на разрешенията за търсене и проучване (актуален към 
28.08.2017 г.) 
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/prk/erkr_public_28081
7.xlsx 

j) Карта с действащи разрешения за търсене и/или проучване на подземни 
богатства (актуална към 28.08.2017 г.) 
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/karti/erkr.pdf 

k) Карта на блоковете за търсене и проучване на нефт и природен газ 
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/karti/Oil_Blok_Gaz.pdf 

l) Находища на минерални ресурси на територията на Столична община 
(данни от националния баланс на запасите към юли 2009 г.). Геология и 
минерални ресурси. Изменение на Общ устройствен план на Столична 
община, съгласно §7, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на 
ЗУЗСО и реш. n:693/19.07.2007 на СОС 
http://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/10.pdf 
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m) Урановото производство в България. АФЕРА. Darik News. 20 ноември 2006 
09:25 https://dariknews.bg/novini/afera/uranovoto-proizvodstvo-v-bylgariq-
98295 

n) Карта на станциите и обсерваториите в България. Национален 
институт по геофизика, геодезия и география. СТРУКТУРА. 
http://www.niggg.bas.bg/departments-bg/seismologybg/struktura/ 

o) Earthquake Safety 
http://www.edu4hazards.org/earthquake.html#.WfxRrmi0O9L 
https://www.emsc-csem.org/#2 

C. Оценка на информацията 

Изучеността на геоложката основа и минералното разнообразие на територията на 

Столична община е много добра. Това се дължи на незначителните (бавни) промени на 

техните параметри във времето – данни, придобити в миналото, са актуални и днес с 

достатъчна достоверност. За доброто познаване на минералното разнообразие 

спомага и икономическият интерес от добива им. Геоложката основа от своя страна е 

важен фактор при планиране на строителни работи, свързани с развитието на 

градовете и обекти от националната сигурност. 

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Брой и площ на свлачищата 

- Брой на активни/периодично активни свлачища; 

- Брой на потенциалните/временно стабилизирани свлачища; 

- Брой на затихнали/стабилизирани свлачища; 

- Площ (ha) на активни/периодично активни свлачища; 

- Площ (ha) на потенциалните/временно стабилизирани свлачища; 

- Площ (hа) на затихнали/стабилизирани свлачища; 

b) Нанесени щети 

- Финансови (хил. лева) 

- Брой човешки жертви 

c) Брой сеизмологични станции на територията на общината 

d) Брой проведени разяснителни кампании във връзка със 
земетресенията 

e) Площ нарушени терени при добив на полезни изкопаеми 

- Иззети земни маси (ha) 

- Натрупани твърди отпадъци (ha) 

- Хвостове (ha) 

f) Площ на рекултивирани терени 

2. Анализ 

http://www.edu4hazards.org/earthquake.html#.WfxRrmi0O9L
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a) Свлачища 

Територията на Столична община е със среден риск по отношение на опасността от 

свлачища. Вземайки предвид обаче броя на хората, живеещи в София, равняващ се на 

около 25% от българското население, може да се заключи, че уязвимостта от свлачища 

от гледна точка на здравето и живота на хората е много висока. 

За периода 2010 – 2016 г. активността на свлачищата в София е слаба и с намаляваща 

тенденция. На практика последното свлачище, нанесло щети, е през 2011 г. Тази 

положителна (макар и краткосрочна) тенденция се дължи на комбинация между 

метеорологични фактори (неблагоприятстващи активността на свлачищата през 

последните години) и овладяването на някои от свлачищата чрез укрепващо-

строителни мероприятия. 

Организацията, управлението, финансирането, инвестирането, експлоатацията и 

поддържането на инженерно-техническите мероприятия по осъществяване на 

геозащитната дейност, техническите изисквания при проектиране на геозащитни 

строежи и мероприятия и на сгради и съоръжения в свлачищни райони са уредени със 17 

нормативни документа (закон, наредби, правилници и инструкции). 

Софийска област (териториален еквивалент на Столична община) е на 22-о място (от 

общо 28 области) по брой свлачища, нанесли щети през последните 7 години (2010 – 2016 

г.). Тук са се проявили само 0.76% от свлачищата в България. Те са причинили щети на 

стойност около 420 000 лв., което е 15-о място (0.08%) от всички области.  

Основната част от свлачищата в Столична община са разположени в населени места и 

са с техногенен произход, провокирани при строеж на пътища и сгради. 

Основните предизвикателства по подтема Свлачища са своевременното овладяване на 

всички активни такива, както и стабилизирането на потенциалните свлачища и 

превръщането им в затихнали.  

Съществува пряка връзка между свлачищата и сеизмичната активност, тъй като 

земетресенията са основен фактор за поява и активизиране на свлачища. Поради 

потенциалния разрушителен ефект подтема Свлачища е свързана с други 

направления/теми на Визията за София, например Хора с тема Качество на живот. 

Връзката обаче е най-голяма с направления Транспорт и мобилност и Градска среда, тъй 

като и при двете направления трябва да се отчетат свлачищата в процеса на 

планирането с оглед опазване на живота на хората и инфраструктурата.  

b) Сеизмична активност 

Територията на град София попада в Софийската сеизмична зона на Средногорския 

сеизмичен район. По исторически данни  в района на София са станали разрушителни 

земетресения през XVI (1553 г. – VIII степен), XVII и XVIII век. По-достоверни и сигурни са 

данните за земетресенията, станали през XIX век. Земетресението на 23 април 1818 г. 

се оценява с интензивност VIII – IX степен. Трусовете след основното земетресение, 

които са се усещали от хората, са продължили три години. Друго силно земетресение (IX 

степен ) се е случило на 18 септември 1858 г., при което голяма част от града е 

разрушена. По време на това земетресение се е появила минералната вода в Овча купел. 

По северните склонове на Витоша са се образували каменопади и са се появили големи 

пукнатини на терена. През 1917 г. е станало земетресение с интензивност VII степен. 
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Констатирани са изменения на дебита и температурата на термалните извори в 

околностите на София.  

Софийската сеизмична зона е неспокойна в тектонско отношение. Установена е цяла 

система от разломи, които са потенциалните огнища на земетресенията. Най-

активните сеизмични огнища са свързани с Витошкия разлом, минаващ по северното 

подножие на планината. 

Още през 1999 г. сеизмолозите предричат, че 80% от сградите на столицата при силно 

земетресение ще рухнат. Основна причина за слабата им устойчивост е, че след 

реституцията много от собствениците са започнали да ги преустройват без каквито 

и да е архитектурни и конструкторски планове – премахване на стени, затваряне на 

балкони и др. Явлението продължава и до днес и е съпроводено със засиленото 

строителство на нови сгради в столицата без извършване на строг контрол на 

качеството на използваните материали и спазването на предписаните изисквания и 

строителни технологии, което прави общината силно уязвима на земетресения. 

Неблагоприятни в сеизмично отношение са и наситените с вода чакълести, пясъчни или 

глинести почви и старите насипи, които преобладават в Софийската котловина. 

Софийска област (съвпадаща по териториален еквивалент със Столична община) е на 

6-то място (от общо 28 области) по брой земетресения, нанесли щети през последните 

7 години (2010 – 2016 г.). Тук са се случили 3 земетресения, които са причинили щети на 

стойност около 5.4 милиона лева, което е 2-ро място (0.08%) от всички области, 

изпреварена само от област Перник.  

Според картата на геоложкия риск от 2017 г. Столична община е оценена с най-високата 

степен на опасност от активни разломи – Много висока. Това е единствената област с 

подобна оценка в България. 

Земетресенията са основен фактор за поява на нови и активизиране на стари свлачища. 

Поради потенциално катастрофалния характер подтемата Сеизмична активност е 

свързана с други направления/теми на Визията за София, например Хора с тема Качество 

на живот. Връзката обаче е най-голяма с направления Транспорт и мобилност и Градска 

среда, тъй като и при двете направления трябва да се отчете земетръсното 

райониране на общината в процеса на градоустройственото планиране с оглед опазване 

на живота на хората и инфраструктурата.  

Предизвикателства: 

1. Стриктно спазване и контрол на препоръките на противоземетръсното 

инженерство, а именно: 

• сградата да бъде проста в план – правоъгълник, квадрат, кръг; 

• сградите и съоръженията да не бъдат твърде дълги, тъй като при сеизмично 

въздействие в надлъжно направление сградата може да се окаже с дължина от 

порядъка на дължината на сеизмичната вълна; 

• вътрешните стени (особено напречните) трябва да минават по цялата 

широчина на етажа, като прекъснатите стени действат като чук спрямо 

перпендикулярните на тях стени и в мястото на контакта могат да ги избият; 

• колоните и носещите стени трябва да бъдат развити по цялата  височина на 

сградата, без да се прекъсват в даден етаж; 
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• колоните да се разполагат във вид на ортогонална мрежа – по този начин заедно 

със съответната греда те формират равнинни рамки и сеизмичните сили 

"изтичат" в земната основа по най-краткия път; 

• еркерни издавания и конзоли с по-тежко натоварване не се препоръчват. 

2. Прогнозиране 

Опитът на напредналите в това отношение страни показва категорично, че 

надеждната и съвременна прогноза за екологично катастрофалните явления дава 

възможност за предприемане на технически и организационни мероприятия, чрез които 

се намаляват значително материалните щети и човешките жертви. Прогнозирането 

се състои в търсене на аномално изменение на редица геофизични параметри, т.нар. 

предвестникови параметри. Надеждната регистрация и интерпретация на 

параметрите на сеизмичните събития, въздействащи върху територията на 

страната ни, е важно условие за обезпечаване на сеизмичния риск. Тя се осъществява 

чрез Национална оперативна телеметрична система за сеизмологична информация 

(НОТССИ), която се състои от 12 действащи сеизмологични станции и един централен 

оперативен сеизмологичен пункт.  

 

3. Информираност на населението 

Провеждане на разяснителна кампания какво да се прави при/по време на земетресение, 

като например: 

• http://www.zemetresenie.com/kakvo-da-pravim-pri-zemetresenie.html 

• http://www.edu4hazards.org/earthquake.html#.WfsHUWi0O9L 

• https://www.24chasa.bg/Article/1386207 

• http://pojarna.com/bg/news/read/osnovni_pravila_i_dejstviq_pri_zemetresenie/ 

Такава информация би могла да се разпространява в офисите на Столична община под 

формата на брошури и др. 

c) Добив на полезни изкопаеми 

• Метали 

Повечето обекти от Програмата за отстраняване на минали екологични щети на 

„Кремиковци“ АД не са изпълнени поради неизпълнение на Инвестиционната програма на 

предприятието за привеждане в съответствие с нормативната уредба по околна 

среда, изпълнението на която е пряко свързано със създаване на възможност за 

изпълнение на мерките по Програмата за отстраняване на минали екологични щети на 

„Кремиковци“ АД. Поради изпадане в несъстоятелност на дружеството е променена 

собствеността на имотите. Възстановяването на околната среда е за сметка на 

новите собственици на обособени части съгласно Закона за опазване на околната среда. 

• Уран 

Добивът на уран в находищата е спрян преди изчерпването на запасите. Също така вече 

съществуват технологии за добив на уран от хвоста, складиран при добива в миналото. 

С опитите да се строи нова атомна централа се повишава и интересът към отваряне 



 

82 

 

на мините и продължаване на добива. Въпреки че добивът на уран е спрян на национално 

ниво още през 90-те години, въпрос на политическо решение е това да се промени.  

В медийното пространство съществуват сигнали, че някои от рудниците са били 

отворени и от тях се е изнасял материал за вторични суровини, без той да бъде 

изследван за радиоактивност. Още по-тревожна е информацията, че деца играят в 

закритите уранови мини край кв. Сеславци. Там мините не са обезопасени и децата 

влизат през разпечатаните входове на шахтите. Около хвостохранилищата липсват 

табели или огради за навлизане в радиоактивна зона. Не са редки случаите, когато 

незапознати с историята на мястото хора го използват за рекреация, като например 

разходки или мотокрос.  

По информация от медийни публикации, водата от деретата на Стара планина минава 

през изоставените галерии, промива урановите отпадъци и тече към къщите от кв. 

Сеславци. В него няма канализация и урановите води се събират на локви в квартала.  

• Въглища 

Поради ниското качество на въглищата, неравномерната дебелина на въгленосния 

пласт и сложните хидрогеоложки условия в Софийското поле (наличие на няколко 

водообилни напорни водоносни хоризонти) промишлен добив не се осъществява и не се 

предвижда в скоро време да започне такъв. Въз основа на казаното дотук, може да се 

заключи, че не съществува заплаха за околната среда, свързана с наличието на 

въгленосен пласт в района на София и околностите му. 

• Строителни материали 

За района на Столична община най-разпространената технология е по открит способ 

чрез кариери. Това се определя от типа и условията на формиране на тези находища. 

След приключване на обработката на тези находища винаги се формират нарушения на 

терена, които са практически невъзстановими и на тяхното място се формират 

негативни форми, в повечето случаи запълнени с вода, като това най-често са 

безотточни езера със затруднен водоем. Тези езера имат двустранен ефект за 

околната среда. От една среда, те понижават нивото на подземните води, което води 

до осушаване на земеделски земи или до пресушаване на кладенци за обществено и 

частно ползване. От друга страна, те предоставят подходящо местообитание за 

много видове растения и животни, сред които и редки и застрашени от изчезване, но 

защитени от българското и международното законодателство. Кариерите до кв. 

Враждебна, Челопечене и Долни Богров например са най-важното място в Софийското 

поле за зимуващите водолюбиви птици. Също така изкуствените езера, образувани 

вследствие на кариерите, създават условия за рекреация на местното население с 

възможности за разходки, пикници, плажуване, риболов и лов.  

3. Заключение 

Разглежданите подтеми Свлачища и Сеизмична активност са свързани с потенциален 

риск от значителни щети и загуба на човешки живот. Свлачищата и земетресенията 

обаче са трудно предсказуеми. Поради тази причина мониторинговите и 

превантивните дейности са основен инструмент за намаляване на риска от тях. 

Високата сеизмичност на Столична община е основен фактор, който следва да се вземе 

предвид при създаването на Визията за София. 
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Извършването на миннодобивна дейност при разработване на находища на подземни 

богатства е класическата причина за формиране на нарушени терени. Задължителните 

рекултивации позволяват намаляване на негативните последствия от нарушените 

терени до минимум. Съществува слаб контрол по отношение на дейностите по 

реализирането на концесиите. Повишено внимание обаче заслужават рекултивациите 

на урановите мини в Столична община поради дългосрочния ефект на радиационното 

замърсяване. 

Препоръки: 

• „Всички строителни и проучвателни дейности да бъдат съобразени с 

предписанията на „Геозащита“ ЕООД Перник;  

• Всеки строителен обект да се приема от инженер-геолог, който да контролира 

строителните дейности; 

• Изграждане на силови укрепителни конструкции и дренажи в районите с 

потенциални и активни свлачища; 

• Да се разработи общински план за мониторинг на геоложката среда; 

• Засилване на контрола на спазването на препоръките на противоземетръсното 

инженерство – прилагане на инженерни и неинженерни мерки срещу сеизмичната 

опасност; 

• Подобряване на прогнозирането на земетресенията и своевременното 

оповестяване на населението; 

• Съставяне на пакет от програми и конкретни планове за действие в случай на 

земетресение;  

• Рекултивация на нарушените от добивна дейност терени; 

• Да се разгледат и изучат последиците и опасностите при добива на уран в 

Столична община;  

• Проверка на рекултивацията на урановите мини за пропуски, нарушения на 

запечатването на мините; 

• Проверка на радиоактивността в районите на бившите мини; 

• Поставяне на информационни табели и/или огради в районите на урановите 

хвостохранилища и бивши мини. 

E. Необходимост от изследвания 

• Проучване на противоземетръсната устойчивост на сградите в Столична 

община; 

• Проучване на съвременните технологии за прогнозиране на земетресения и 

възможностите за интегрирането им в борбата със земетресенията в 

Столична община; 

• Проучване на качеството и състоянието на рекултивираните терени след 

добива на полезни изкопаеми с акцент на добива на уранова руда; 

• Проучване на нивата на радиоактивност в районите на бившите уранови мини. 
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IX. ТЕМА: ПОЧВИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 

A. Описание 

На територията на Столична община има общо 13 типа почви. Най-добре представени 

са: излужени канелени горски, алувиални и алувиално-ливадни, рендзини, канелено 

подзолисти, излужени смолници, кафяви горски, ерозирани излужени канелени. 

В равнинно-котловинната част на Столична община – Софийското поле, почвеното 

разнообразие е представено от черноземните смолници, алувиално-ливадните и 

делувиално-ливадни почви. Този тип почви са благоприятни за развитие на някои 

традиционни за областта селскостопански производства – зърнени и фуражни 

култури, зеленчукопроизводство, овощарство и др. За склоновете на оградните 

планини са характерни канелените и кафявите горски почви. Най-високите билни и 

склонови части на релефа, с надморска височина над 1700 – 1800 м, са покрити от 

планинско-ливадни почви. 

Земеползването в Столична община включва: 

• Урбанизирани територии; 

• Селско стопанство; 

• Горско стопанство; 

• Промишленост; 

• Транспорт;  

• Рекреация; 

• Инженеро-техническа инфраструктура; 

• Водни обекти. 

 

1. Замърсяване 

Замърсяването на почвата е два вида – дифузно (от атмосферни отлагания и 

неустойчиви земеделски практики) и локално (от складове за съхранение на негодни за 

употреба продукти за растителна защита, минни обекти и индустриални предприятия 

и др.). 

a) Замърсяване с тежки метали и металоиди 

В район Кремиковци поради многогодишното изхвърляне на тежки метали във въздуха 

от металургичния комбинат земите са силно замърсени. В този район с най-голям дял 

замърсени земеделски земи с тежки метали (олово, цинк, кадмий) и арсен са землищата 

на Бухово и Сеславци, в които всички земеделски земи са замърсени, със стойности над 

пределно допустимата концентрация (ПДК); с. Яна – 97,7 %; Кремиковци – 97,2%; Желява 

– 88,4%; Горни Богров – 86,4%; Челопечене – 76,9%; Ботунец – 73,8%, и Долни Богров - 

41,8%. Най-силно замърсени са землищата на гр. Бухово и с. Яна – 3–4 пъти над пределно 

допустимите концентрации (ПДК) и 20 пъти над природния фон. Сеславци, Горни Богров 

и Ботунец са с 2–3 пъти над ПДК.  
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На територията на Столична община има само 2 пункта от мрежата на Националния 

мониторинг на почвите (ниво I), край селата Долни Богров и Кътина. Съдържанието на 

тежки метали и металоиди от повърхностния почвен слой е представено в Таблица 3 и 

Таблица 4.  

 

Таблица 3. Съдържание на тежки метали и металоиди от повърхностния почвен слой от пункта за 
национален мониторинг на почвите край село Кътина, фонови концентрации (ФК), предохранителни 
концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (МДК) и интервенционни концентрации (ИК) 

Кътина 
(Повърхностен 
слой: 0-20 cм) 

ФК ПК МДК ИК 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Арсен 10 15-20 
25-
30 

90 8.75    5.45 16.00 10.95    7.18  

Никел 46 
60-
70 

70-
150 

300 37.00    37.10 54.18 47.45    45.63  

Кадмий 0.4 0.6-1 
1.5-
3.5 

12 0.24    0.34 0.09 0.189    0.10  

Кобалт 20 
30-
40 

       13.94       

Мед 34 
50-
70 

80-
300 

500 27.50    34.00 32.00 24.99    31.63  

Олово 26 
40-
50 

60-
150 

500 40.60    42.67 38.71 43.98    36.33  

Цинк 88 
110-
180 

200-
450 

900 55.35    66.07 65.74 49.86    62.30  

Живак 0.03 
0.05-
0.08 

1.5 10     0.27 0.06 0.035    0.12  

Общ хром 
разтворен 

65 
90-
130 

200-
250 

550 34.00    25.63 71.82 67.62    52.43  

 

Таблица 4. Съдържание на тежки метали и металоиди от повърхностния почвен слой от пункта за 
национален мониторинг на почвите край село Долни Богров, фонови концентрации (ФК), предохранителни 
концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (МДК) и интервенционни концентрации (ИК) 

Долни Богров 
(Повърхностен 
слой: 0-20 cм) 

ФК ПК МДК ИК 2005 2006 2007 2008 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Арсен 10 
15-
20 

25-
30 

90 3.93 2.52 2.21  5.11 16.00  5.81  6.58  7.53 

Никел 46 
60-
70 

70-
150 

300 55.40 15.73 20.30  39.50 55.43  23.07  53.77  23.89 

Кадмий 0.4 0.6-1 
1.5-
3.5 

12 0.19 0.08 0.07  0.11 0.07  0.19  0.15  0.08 

Кобалт 20 
30-
40 

       13.34       

Мед 34 
50-
70 

80-
300 

500 66.73 32.83 33.56  34.27 31.84  25.60  19.30  20.89 

Олово 26 
40-
50 

60-
150 

500 23.27 19.87 14.13  37.63 34.14  22.40  21.20  22.10 

Цинк 88 
110-
180 

200-
450 

900 65.90 44.13 46.71  67.43 64.14  40.50  46.10  39.92 

Живак 0.03 
0.05-
0.08 

1.5 10  0.39 0.04     0.02  0.03  0.03 

Общ хром 
разтворен 

65 
90-
130 

200-
250 

550 77.37 20.17 85.80  26.60 75.86  39.80  93.57  39.97 

 

В градската среда в района на Цариградско шосе количествата на олово, цинк и кадмий 

са от 1.2 до 2.2 пъти над нормата, като замърсяването е интензивно до 100 м от 

артерията.  

Алувиално-ливадните почви в близост до летище София са в начален стадий на 

техногенно замърсяване. Съдържанието на тежки метали (олово, цинк, кадмий, мед) е над 

фоновите граници.  

b) Замърсяване с нефтопродукти 
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Има локален характер и обикновено е малко по площ (в бензиностанции, гаражи, паркинги 

и др.). Поради това, а и като се има предвид самопречистващата способност на 

почвата, специални мерки за това не се налагат.  

c) Замърсяване с УОЗ пестициди 

Замърсяване с органохлорни пестициди (DDT и DDE) е регистрирано в пункта за почвен 

мониторинг в Долни Богров. През 2006, 2007 и 2012 г. те са били над предохранителните 

концентрации (ПДК), като през 2007 и 2012 г. са над максимално допустимите 

концентрации съгласно Наредба №3 от 1 август 2008 г. (Таблица 5). Няма други УОЗ2 

пестициди, вписани в Наредба №3, които да имат концентрации над нормите. 

Таблица 5. Концентрации на органохлорни пестициди в почвени проби от пункт за почвен мониторинг (ниво 
I) край Долни Богров (2006 – 2016 г.); предохранителни концентрации (ПК) и максимално допустими 
концентрации (МДК) според Наредба №3 от 1 август 2008 г. 

Долни Богров ПК МДК 2006 2007 2009 2012 2014 2016 

p;p-DDT 0.1 0.5 0.22 0.295 0.01 0.6137 0.023 0.014 

o;p-DDE 0.1 0.5 0.002 0.0140 0.02 0.0035 0.003 0.002 

p;p-DDE 0.1 0.5 0.11 0.9640 0.02 0.314 0.073 0.060 

o;p-DDD 0.1 0.5 0.00025 0.0001 0.0005 0.0032 0.007 0.006 

o;p-DDT 0.1 0.5 0.0075 0.0280 0.01 0.0229 0.014 0.005 

p;p-DDD 0.1 0.5 0.0075 0.0280 0.0005 0.0645 0.015 0.017 

 

Потенциално замърсяване може да се получи от складовете с негодни за употреба 

пестициди вследствие на течащи покриви, разградени постройки и излагане на 

продуктите на атмосферните влияния. На територията на Столична община има 4 

такива склада край селата Славовци (80 000 кг), Горубляне (72 000 кг), Чепинци и Суходол 

(8600 кг). Те са обект на почвения мониторинг (ниво III). Състоянието на склада в Чепинци 

е лошо, на този в Суходол е добро и е охраняем, а за състоянието на ББ-кубовете в 

Славовци и Горубляне от ИАОС не е предоставена информация.  

d) Засоляване 

Засоляването на почвите в градската среда се предизвиква от прилагането на 

химически средства за борба срещу заледяването на улиците през зимния сезон. Част 

от лугата и солта, най-вече чрез натрупания по тротоарите и изнесения от 

снегорините сняг встрани от пътищата, е източник на засоляване на почвите. Поради 

тази причина то е характерно за урбанизираната част на общината. 

e) Вкисляване 

Вкисляване на почвите в общината съществува, макар и не добре изразено. То се дължи 

основно на попадането върху тях на серни съединения (SO2 и H2S) и много по-малко на 

въглероден оксид (CO) при горивните процеси на отоплителните централи, както и на 

малките (местни) отоплителни стопанства на отделни промишлени предприятия и 

ведомства. Веществата се разсейват в атмосферата и част от тях се поглъщат от 

почвения субстрат. Най-засегнати са районите в североизточната част на 

столицата в района на Кремиковци. 

                                                                 
2 УОЗ – Устойчиви органични замърсители 
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По данни от националния почвен мониторинг (ниво II) в единствения пункт, намиращ се 

на територията на Столична община в гр. Банкя, има слабо вкисляване на почвите в 

част от пробите от 2006 и 2010 г. 

2. Ерозия 

Почвената ерозия на територията на Столична община се проявява при почвите, 

формирани на склонове на оградните планини (югозападните склонове на Софийска 

планина, вр. Мургаш и североизточните склонове на Люлин, Витоша и Лозенска планини). 

Дължи се преди всичко на обезлесяването на наклонените терени, неправилната им 

обработка и липса на ефективни противоерозионни мероприятия, особено през 

последните две десетилетия. Територията на засегнатите от ерозия почви възлиза на 

64 687 дка.  

3. Вторично уплътняване на почвите 

В застроените части на града всички почви са от антропогенен тип и могат да се 

приемат за преуплътнени и нарушени. 

4. Запечатване на почвите 

Най-често са засегнати или увредени зелените площи в междублоковите 

пространства. В околоградския район антропогенни почви се откриват в близост до 

нарушените територии – насипните табани на открития рудник Кремиковци, 

хвостохранилищата при Челопечене и Долни Богров, сметищата при Долни Богров и 

Суходол, кариерите за инертни материали край р. Искър и в района на „Кремиковци“ АД, 

както и до множество нерегламентирани сметища. Запечатването на почвите е пряко 

свързано с друг важен показател – пропускливост на земната повърхност, разгледана 

подробно по-долу. 

5. Заблатяване 

Има ограничено разпространение в най-ниските форми на релефа, източно и северно от 

София – гр. Нови Искър, Волуяк, Долни Богров, кварталите около коритото на р. Искър, 

както и района на южния участък на Околовръстното шосе.  

6. Почвено плодородие 

Общата площ на земеделски земи в околоградския район на Столична община възлиза на 

590 695 дка, от които с най-висок дял са представени земеделски земи от четвърта 

бонитетна категория – 29%, следвани от земеделски земи пета категория – 14%, и 

шеста бонитетна категория – 10%. Значимите за земеделието земи (от 1-ва до 6-та 

категория вкл.) възлизат на 59% от площта на земеделските земи в 

административните граници на Столична община. 

Запасеността на почвите с определени вещества е ключова за нейното плодородие. 

Такива са въглерод, азот и фосфор. Съотношението на въглерода и азота е също важен 

индикатор за плодородието. Концентрацията на тези вещества се измерва в 

петстепенна скала: много ниска, ниска, средна, висока и много висока. 

Резултатите от запасеността на почвите с общ въглерод в 2-та пункта от 

националния мониторинг (I ниво) са представени в Таблица 6. Преобладават оценки 
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Средно и Високо за съдържанието на въглерода. Резултатите от почвените проби от 

други 6 пункта (по проект LUCAS на EUROSTAT) – от средни до много високи 

концентрации на органичен въглерод. Концентрациите на азот в тези пунктове са 

средни до високи, докато стойностите на фосфор и съотношението въглерод към азот 

са от много ниски до средни (Таблица 7).  

Таблица 6. Количество общ въглерод в почвата в 2-та пункта от националния мониторинг (I ниво) на 
територията на Столична община (г/кг) 

г/кг 
Почвен 

слой 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Долни 

Богров 

0-10 cm 
15.50 

(Високо) 

16.93 

(Високо)  
16.63 

(Високо) 

13.81 

(Средно)    
11.20 

(Средно)  
12.96 

(Средно) 

10-40 

cm 

12.10 

(Средно) 

13.10 

(Средно)  
15.20 

(Високо) 

13.76 

(Средно)    
9.93 

(Ниско)  
10.78 

(Средно) 

Кътина 

0-10 cm 
   

16.13 

(Високо) 

15.88 

(Високо) 

9.89 

(Ниско) 
   

21.43 

(Високо) 
 

10-40 
cm 

   
10.91 

(Средно) 

8.42 

(Ниско) 

8.16 

(Ниско) 
   

10.17 

(Средно) 
 

 

Таблица 7. Количество на биогенни елементи в 6 почвени проби, взети през 2012 г. по проект LUCAS на 
EUROSTAT 

Пункт ID C (г/кг) N (г/кг) P (г/кг) C/N (г/кг) 

54062288 19.6 Високо 2.36 Високо 230.00 Мн. ниско 8.31 Ниско 

54042282 17.6 Високо 1.83 Средно 570.00 Средно 9.62 Ниско 

54182278 11.4 Средно 1.52 Средно <50 Мн. ниско 7.50 Мн. ниско 

54222278 16.7 Високо 1.77 Средно 920.00 Средно 9.44 Ниско 

54322284 28.3 Мн. високо 2.59 Високо <50 Мн. ниско 10.93 Средно 

 

7. Земеползване 

Основните типове земеползване в Столична община са 5 – гори, обработваеми земи, 

жилищни територии, територии за озеленяване и производствено-складови 

територии (Таблица 8). Те заемат над 80% от площта на общината. През трите години, 

за които разполагаме с данни (2003, 2007 и 2009), се забелязва тенденция на 

увеличаването на горите за сметка на земеделските земи, слабо увеличаване на 

жилищните територии и териториите за озеленяване и почти постоянна площ на 

производствено-складовите територии (Фигура 1). 

Таблица 8. Основни типове земеползване в Столична община и тяхното процентно разпределение от 
площта на общината 

Основни типове земеползване 2003 2007 2009 

Горски територии – гори 29.14 36.10 36.10 

Земеделски територии – обработваеми земи 33.45 28.00 27.00 

Жилищни територии, вилни зони 10.49 13.00 13.30 

Територии за озеленяване, включително специалните озеленени площи 6.11 7.40 7.70 

Производствено-складови територии и терени за добив на полезни изкопаеми, 
кариери и др. 

4.41 4.50 4.00 

Общо 83.61 89.00 88.10 
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Фигура 1. Разпределение на площта на основните типове земеползване в Столична община през 2003, 2007 
и 2009 година (хa) 

 

B. Източници на информация 

1. Нормативни документи 

a) Закон за почвите 

b) Наредба №4 за мониторинг на почвите 

c) Заповед №РД-564/13.10.2016 г. на министъра на околната среда и водите 

d) Заповед №РД-619/15.09.2009 г. на министъра на околната среда и водите 

e) Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена 
почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на 
реализираните възстановителни мероприятия, приета с ПМС №30 от 
2007 г. 

f) Закон за опазване на земеделските земи 

g) Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт 

h) Актуализиран национален план за действие по управление на 
Устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България, 2012 г. - 2020 г. 

i) Регламент (ЕО) №850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 година относно устойчивите органични замърсители и за 
изменение на Директива 79/117/ЕИО 
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j) Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
смеси  

k) Правилник за управление на Околната среда в Столична община  

2. Стратегически документи 

a) Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и 
борба с опустиняването в Република България (актуализация за 
програмен период 2014-2020 г.) София, юни 2014 г. 

b) Областна стратегия за развитие на област София-град 2014-2020 г., май 
2013 г. 

c) Общински план за развитие на Столична община за периода 2014 - 2020 г. 
– Част I Разширен доклад. Столична община направление “Архитектура и 
градоустройство” ОП “Софпроект – ОГП”. София, 2014 г. 

d) Програма за опазване на околната среда на Столична община 2010 г. – 
2020 г. – Част първа. Столична община. София, 2009 г. 

3. Данни 

a) Справка за изпълнението на мониторинговите програми, включени в 
националната система за мониторинг на околната среда през първото 
полугодие на 2017 г.  

b) Опис на закрити съоръжения за минни отпадъци 
(http://eea.government.bg/bg/nsmos/soil/opis-na-zakriti-saorazheniya-za-
minni-otpadatsi) 

c) Statistical Atlas LUCAS (land use/cover) 2012 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?config=LUCAS-
2012.json&mids=BACK-CNTR,BACK-NUTS,2012-2,2010-
0,GC&o=1,1,1,0.7,1&ch=2012&center=42.68653,23.3525,8&lcis=2012-2&) 

d) LUCAS micro data 2015 (http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/primary-
data/2015) 

e) Данни от почвен мониторинг за пункт с. Кътина и пункт с. Долни Богров 
2005-2016. ИАОС, 2017 

f) Данни от почвен мониторинг II и III ниво. ИАОС, 2017 

g) LUCAS 2012 Soil Data Bulgaria. ESDAC, 2017 

h) Баланс на територията – Опорен план към ОУП 2003. Софпроект, 2017 

i) Баланс на територията – ОУП 2007. Софпроект, 2017 

j) Баланс на територията – ИОУП съгл. §7 от ЗУЗСО (одобрен ОУП 2009). 
Софпроект, 2017 

4. Доклади и анализи 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/soil/opis-na-zakriti-saorazheniya-za-minni-otpadatsi
http://eea.government.bg/bg/nsmos/soil/opis-na-zakriti-saorazheniya-za-minni-otpadatsi
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?config=LUCAS-2012.json&mids=BACK-CNTR,BACK-NUTS,2012-2,2010-0,GC&o=1,1,1,0.7,1&ch=2012&center=42.68653,23.3525,8&lcis=2012-2&
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?config=LUCAS-2012.json&mids=BACK-CNTR,BACK-NUTS,2012-2,2010-0,GC&o=1,1,1,0.7,1&ch=2012&center=42.68653,23.3525,8&lcis=2012-2&
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?config=LUCAS-2012.json&mids=BACK-CNTR,BACK-NUTS,2012-2,2010-0,GC&o=1,1,1,0.7,1&ch=2012&center=42.68653,23.3525,8&lcis=2012-2&
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/primary-data/2015
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/primary-data/2015
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a) Анализ и оценка на геоложкия риск. Етап I от изработване на анализ, оценка 
и картографиране на геоложкия риск. Българска академия на науките - 
Геологически институт “Страшимир Димитров”. Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството. София, април 2016 г. 
(http://gis.mrrb.government.bg/KGR/) 

b) Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Северна 
скоростна тангента София, участък от km 0+000 до km 16+460. Том I. 
Възложител: Столична община; Изпълнител: Троева Консулт ЕООД. София, 
юли 2010 г. 

c) Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда. 
Министерство на околната среда и водите. Изпълнителна агенция по 
околна среда. София, 2017 г. 

d) Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2016 година. 
Министерство на околната среда и водите. Регионална инспекция по 
околната среда и водите – София 

e) The state of soil in Europe 2012 
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.p
df) 

f) Христов Б., Дочев Г., Кънчева Р. 2013. Проучване върху картирането на 
почвените ресурси в България, ГКЗ 1-2’2013 

g) Индикаторен доклад 
(http://eea.government.bg/eea/bg/publicat/report/landsoil/acidif2.htm) 

5. Kарти и публикации 

a) Мониторинг на земите и почвите (http://eea.government.bg/bg/nsmos/soil) 

b) LUCAS 2015 – Рамково статистическо изследване на типа на земното 
покритие и земеползването (http://nationalsoils.com/blog/lucas) 

c) Мониторинг на състоянието на горските екосистеми 
(http://eea.government.bg/bg/nsmos/forest) 

d) Категоризиране на земеделската земя в България 
(http://bglands.weebly.com/10501040105610581040.html) 

e) Карта на почвите в България 
(http://bglands.weebly.com/10501040105610581040.html) 

f) Агроекологично райониране (http://nationalsoils.com/maps/aez/) 

g) Околна среда: Указания за ограничаване на запечатването на почвите. 
Европейска комисия — Съобщение за медиите 

h) Почвена карта на България. М 1:1 000 000. Автори Е. Танов и В. Койнов. 
Картографски съставена и оформена от п.о. „Картпроект“ при ГУКГ. 
Редактор: Ж. Байков. Министерство на земеделието. 
Научноизследователски институт за почвени проучвания „Н. Пушкаров“. 
Отпечатана в Картно-геоприборна фабрика при ГУКГ – София, 1956 г.  

http://gis.mrrb.government.bg/KGR/
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf
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http://eea.government.bg/bg/nsmos/soil
http://nationalsoils.com/blog/lucas
http://eea.government.bg/bg/nsmos/forest
http://bglands.weebly.com/10501040105610581040.html
http://bglands.weebly.com/10501040105610581040.html
http://nationalsoils.com/maps/aez/
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i) Hanesch M. & R. Scholger 2002. Mapping of heavy metal loadings in soils by 
means of magnetic susceptibility measurements. Environmental Geology. 
November 2002, Volume 42, Issue 8, pp 857–870 

C. Оценка на информацията 

Информацията за замърсяването на почвите се събира чрез добре организиран и 

нормативно регламентиран процес на мониторинг, включващ 3 нива:  

Широкомащабен мониторинг (ниво I) на почвите се извършва на всеки 5 години в 

България от ИАОС. В Столична община има два пункта за пробонабиране – край селата 

Кътина и Долни Богров. Изследват се следните показатели: 9 тежки метали и 

металоиди, общ азот, фосфор, органичен въглерод, активна реакция на почвата (pH) 

електропроводимост, нитратен азот, общ въглерод и устойчиви органични 

замърсители -16 PAH, 6 PCB, 15-хлорорганични замърсители, обемна плътност. 

Ниво II от националния мониторинг на почвите е ориентирано към регионални 

проявления на деградационни процеси – вкисляване и засоляване. В Столична община има 

само един пункт за пробонабиране край гр. Банкя, който изследва единствено 

вкисляването. Процеси на ерозия – водоплощна и ветрова, се наблюдават чрез 

специално разработени математически модели за оценка и прогноза. Почвеното 

запечатване се оценява на база статистически данни и картиране на земното 

покритие (проект Корин Земно покритие). 

Наблюденията на ІІІ ниво се идентифицират с т.нар. локални почвени замърсявания, в 

рамките на които следва да се извършва инвентаризация на площи със замърсена почва. 

Инвентаризацията е все още частична и нерегулярна, на база на налични данни. През 

2007 г. е утвърдена специализирана наредба към ЗООС, през 2016 г. е утвърдена 

методиката за инвентаризацията, но мониторингът на III ниво все още не се провежда. 

Проведеният анализ регистрира дисбаланс между броя на пунктовете за мониторинг на 

почвите и броя на жителите, които информацията от мониторинга засяга. В Столична 

община, където живее 17% от населението на България, има само 2 пункта за 

пробонабиране по първо ниво на мониторинг от 397 общо за страната, което е 0.005%. 

За второ ниво на мониторинг (вкисляване) има само 1 полигон от общо 54 (0.019%). За 

второ ниво (засоляване) и трето ниво на мониторинг няма полигони за пробонабиране.  

Информацията за замърсяването с нефтопродукти не се събира целенасочено, а по-

скоро на случаен принцип. Идентифицирани са потенциалните източници на такова 

замърсяване, но не се извършва мониторинг. 

Само за 2 от складовете за пестициди (Чепинци и Суходол) има оценка на състоянието. 

За другите два, представляващи ББ-кубове, няма такава оценка. 

На територията на Столична община няма система за мониторинг на засоляването на 

почвите. В пункта от ниво II на националния почвен мониторинг, в който трябва да се 

изследва това явление, това не се извършва.  

Все още не се извършва и мониторинг на локалните замърсявания в общината (почвен 

мониторинг ниво III), въпреки че Европейската агенция по околна среда изисква ежегодни 

доклади за броя на локално замърсените места, степента на проучване и 

изразходваните средства за това проучване.  
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Вкисляването на почвите се следи само в един пункт на територията на Столична 

община, край гр. Банкя, като част от националния почвен мониторинг. 

От изложеното по-горе следва, че няма и не се събират достатъчно данни, от които да 

се направи оценка на замърсяването на почвите на територията на цялата Столична 

община. Данните са откъслечни и част от тях – събирани спорадично и локално. 

Ерозията на почвите се следи чрез математически модели с данни, набрани от ниво II от 

националния почвен мониторинг. 

Количествени данни за вторичното уплътняване на почвите в Столична община не са 

налични. Приема се, че почвите във всички застроени части на града са преуплътнени и 

нарушени. 

Информацията за запечатването на почвите се събира регулярно по проект Корин 

Земно покритие на национално ниво. Точността на данните не позволява тази подтема 

да се оцени на общинско ниво. Данни за пропускливостта на земната повърхност не се 

събират и такава информация за територията на общината не е налична. 

Почвеното плодородие се следи регулярно (поне веднъж на 5 години) по време на почвения 

мониторинг (ниво I) в два пункта чрез измерване на компонента „органичен въглерод“. 

Данни за почвеното плодородие се събират периодично, на всеки 3 години, и по проект 

на EuroStat, наречен LUCAS (Рамково статистическо изследване на типа на земното 

покритие и земеползването). На територията на Столична община почвени проби са 

събрани от 5 пункта през 2012 г. Данните са обществено достъпни на сайта на 

агенцията EuroStat и при поискване на посочена електронна поща. 

Данните за земеползването в Столична община са налични за 3 години (2003, 2007 и 2009 

г.) – баланс на територията по опорен план към общия устройствен план на общината 

за съответните години. 

Добрите практики в Европа показват, че на територия с размера на Столична община 

за мониторинг на почвите е необходимо ежегодно пробонабиране в грид от 2 на 2 до 4 на 

4 км². 

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Количество на тежки метали, металоиди, нефтопродукти, 
УОЗ в почвите (mg/kg)  

b) Степен на вкисляване на почвите (mol/l)  

c) Обща площ на ерозирали, вторично уплътнени, запечатани 
и заблатени почви (km²) 

d) Рекултивирани увредени почви (в % от нарушените 
територии) 

e) Количество на органичен въглерод, фосфор и азот (mg/kg) 
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f) Площ територии от различните категории земеползване 
(km²) 

2. Анализ 

a) Замърсяване 

Зони със замърсяване на почвите се откриват в близост до нарушените територии – 

насипните табани на открития рудник „Кремиковци”, хвостохранилищата при 

Челопечене и Долни Богров, сметищата при Долни Богров и Суходол, кариерите за 

инертни материали край р. Искър и в района на Кремиковци, както и множество 

нерегламентирани сметища. 

Нито един от изследваните тежки метали в пунктове Кътина и Долни Богров не 

превишава максимално допустимите и интервенционни концентрации. Въпреки това 

през 2010 г. в пункт Кътина е имало слабо превишаване на предохранителната 

концентрация на арсен, също така има редовно превишаване на предохранителните 

концентрации на олово и живак през годините. В пункт Долни Богров се наблюдава 

спорадично превишаване на предохранителните концентрации на арсен, мед, живак и 

хром. 

Контролът и наблюдението на почвите в североизточната част на Столична община 

показва, че през последните 10 години замърсяването е ограничено. В течение на три 

поредни години не са установени изменения в натрупаните вече количества тежки 

метали. Проблем във връзка със замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди в 

този район представляват хвостохранилищата, които не се стопанисват по 

безопасен начин и са причина за нови замърсявания в широк периметър. 

По данни на МОСВ повечето обекти от Програмата за отстраняване на минали 

екологични щети на „Кремиковци“ АД не са изпълнени поради неизпълнение на 

Инвестиционната програма на предприятието за привеждане в съответствие с 

нормативната уредба по околна среда, изпълнението на която е пряко свързано със 

създаване на възможност за изпълнение на мерките по Програмата за отстраняване на 

минали екологични щети на „Кремиковци“ АД. Поради изпадане в несъстоятелност на 

дружеството е променена собствеността на имотите. Възстановяването на 

околната среда е за сметка на новите собственици на обособени части съгласно Закона 

за опазване на околната среда. 

През периода 2007 – 2017 г. не са изпълнявани дейности от програмите за 

отстраняване на минали екологични щети на територията на Столична община. 

Предстоящи дейности, респективно довършване на изпълнението на програмите, не се 

предвиждат. 

В градската среда основен замърсител са интензивните пътни артерии и летище 

София. 

Локалният характер и малките площи на замърсяването с нефтопродукти в допълнение 

към самопречистващата способност на почвата дават основание да се приеме, че 

състоянието на заплахата от това замърсяване е слаба и допълнителни мерки освен 

предвидените в нормативната уредба не се налагат. 
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Притеснително е превишаването на предохранителните и максимално допустимите 

концентрации на органохлорни пестициди в един от двата пункта за почвен 

мониторинг в Столична община през последните 10 години. Това повдига въпроса за 

нуждата от съвременно и по-мащабно изследване на замърсяването с пестициди на 

територията на общината с оглед възстановяванетона околната среда и защитата на 

човешкото здраве.   

Складовете с негодни за употреба пестициди са обект на ежегодна инвентаризация от 

ИАОС/МОСВ и информацията за състоянието на складовете се съгласува с Българската 

агенция по безопасност на храните (БАБХ) към МЗХ. Поне един от складовете (този в 

Чепинци) е в лошо състояние и е предпоставка за повишен риск от замърсяване на 

околната среда и за здравето на хората. 

Засоляването и вкисляването на почвите в общината не могат да бъдат оценени 

адекватно поради липсата на достатъчно данни от мониторингови схеми или 

специфични изследвания. 

b) Ерозия 

Нивото и характерът на почвената ерозия в Столична община съответстват на тези, 

наблюдавани на национално ниво. Ерозията е обхванала такива площи, че проблемът за 

борбата срещу нея представлява необходимост както на общинско, така и на държавно 

ниво. Ерозията на почвата се дължи преди всичко на нерегулирането на естествените 

дъждовни и снежни води върху дадена територия, вследствие на което на нея не само се 

създава неблагоприятен воден, въздушен, хранителен и топлинен режим на почвата, но 

и се проявява вредното механично действие на водата. От водната ерозия не е 

засегната само 10% от територията на страната, която площ е равнинна и има наклон 

по-малък от 1°. Проучванията показват, че всички обработваеми земи, наклонени над 1 – 

1,5°, са подложени на почвена ерозия в различна степен. Най-силно е развита тази ерозия 

в хълмистите терени с надморска височина 200 до 600 м. Столична община е сред 

териториите в България с най-много ерозирани земи. 

c) Вторично уплътняване на почвите 

В очертанията на урбанизираните територии това е процес, който е визуално 

забележим. Неблагоприятните промени водят до значително унищожаване на 

екологичните функции на почвите и възможността върху тях да вирее разнообразна 

растителност. Този процес е основна причина за незадоволителното състояние на 

дървесната и тревната растителност. На второ място този почвен деградационен 

процес (след осушаването на почвата) води до увеличаване на запрашеността на 

въздуха и влошаване на санитарно-хигиенните и естетическите качества на 

градската среда. Може да се твърди, че вторичното уплътняване на почвите е най-

критичният деградиционен процес за почвите в градските райони.  

d) Запечатване на почвите 

През последните десетилетия площта на физически унищожените и запечатани почви 

чувствително се е увеличила в резултат на неимоверното разрастване на 

строителството. За по-голямата част от нарушените земи тотално и необратимо са 

нарушени екосистемните функции на почвите, филтрационните и водозадържащите 

им функции като регулатор на хидрогеологичния цикъл. По-горе е спомената нуждата 

от измерване и мониторинг на нивата на пропускливостта на земната повърхност, 
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което е важно не само за опазване на почвата като ресурс, но и във връзка с 

градоустройственото планиране. Въпросът има отношение към предвиждането на 

подходящи зони и места с пропусклива повърхност, напр. паркинги, пешеходни зони и др. 

Подобряването на оттичането на водата през водопропускливите настилки 

възпрепятства завирявания и други негативни последици при обилни валежи. 

e) Заблатяване 

Заблатените почви са такива с тежък глинест механичен състав, с лош въздушен и 

хранителен режим и с ниско естествено плодородие. Те са преовлажнени през цялата 

година. Включването им в обработваемите земи изисква коригиране нивото на 

подземните води и химическа мелиорация. 

f) Почвено плодородие 

Анализът показва, че почвеното плодородие в Столична община е на средно ниво в 

сравнение с другите части на България. С повишено плодородие се характеризират 

алувиалните и алувиално-ливадните почви в североизточната част на общината, както 

и излужените смолници на североизток. 

g) Земеползване 

Застрояването в околоградския район води освен до физическото унищожаване на 

почвите и до раздробяване на земеделските земи, което създава ограничения при 

обработването на земята. Изоставените земеделски земи и увеличената площ на 

запечатаните почви са предпоставка за неблагоприятни изменения по отношение на 

водния баланс на територията – обстоятелство, което при интензивни валежи е 

възможно да доведе до усложнения чрез увеличения повърхностен отток. Другата 

твърде неблагоприятна последица е промяната в разпределението на водните 

количества в почвените профили, което засилва осушаването на почвите по наклонени 

терени и периодично преовлажняване на почвите в безотточните части на релефа. 

Това променя абиотичните условия и влошава състоянието на екосистемите.  

Друго обстоятелство, което затруднява земеползването, носи щети на 

собствениците на земеделски земи и влошава продуктивните и екологичните функции 

на почвите е лошото състояние на коригираните участъци на реките, изхвърлянето на 

строителни и други отпадъци.  

Все по-малка част от населението се занимава със земеделие поради близостта на 

големия град. Това е предпоставка за нарушаване на баланса между урбанизирани 

територии и обработваеми земи, горски територии и озеленени територии в бъдеще. 

Предизвикателство пред Столична община следва да е намирането и поддържането на 

един такъв баланс в дългосрочен план. 

3. Заключение 

Като предизвикателство се очертава замърсяването на почвите с тежки метали и 

органохлорни съединения в източната и североизточната част на общината, но са 

необходими допълнителни проучвания и данни за получаване на цялостна картина за 

актуалното състояние на почвите и тяхното плодородие. 

Друго заключение, което може да се направи, е, че типът и разпространението на 

почвите в общината са проучени добре. Дейностите по превенция, контрол и 
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възстановяване на почвите са добре урегулирани с нормативни документи. Въпреки 

това липсват изследвания и мониторингови схеми, които да следят систематично 

различните видове замърсявания и деградационни процеси на почвите. 

Столична община притежава възможност чрез допълнителни общински наредби да 

регулира процесите по ползване, замърсяване/нарушаване и възстановяване на 

почвите. 

Препоръки: 

• Проучване на необходимостта от мониторинг на почвите с определена честота 

и в определен брой пунктове с оглед получаване на достатъчна и регулярна 

информация за анализ на тяхното състояние и плодородие; 

• Създаване на локална мониторингова мрежа на територията на Столична 

община на база резултатите от посоченото по-горе проучване; 

• Предоставяне на публичен онлайн достъп до резултатите от организирания 

почвен мониторинг, както и използване на данните от същия при 

градоустройственото планиране, в т.ч. за определяне на мерки за подобряване на 

състоянието на почвите, въвеждане на забрани и ограничения на определен вид 

земеползване в даден район, отреждане на земи за градско земеделие и др.; 

• Провеждане на разяснителна кампания за почвеното замърсяване в общината и 

начините за предпазване на околната среда и човешкото здраве; 

• Рекултивация на увредените почви и осигуряване на земеделски пояс в северната 

част на общината; 

• Залесяване в районите със силно замърсени почви, където е подходящо; 

• Опазване на почвите и водите чрез въвеждане на сеитбообращение и контрол на 

почвената ерозия; 

• Създаване на общински норми за земеползване – съотношение и площ на 

отделните типове земеползване с оглед на поддържане на баланс между 

естествени/полуестествени и урбанизирани територии; 

• Поддържане на актуални данни на годишна база по отношение на земеползването 

в Столична община. 

E. Необходимост от изследвания 

• Проучване на информираността на гражданите в районите със замърсени почви 

относно състоянието на почвите и ограниченията при земеползването; 

• Изследване на биологичната акумулация на замърсители в растения и животни, 

използвани за храна от жителите на районите със замърсени почви; 

• Създаване на общинска програма за мониторинг на почвите за проследяване на 

замърсяване и деградационни процеси в достатъчен брой пунктове  за адекватна 

оценка на територията на общината (в т.ч. изследване за определяне на 

необходимия брой пунктове и честотата на изследване по отделните 
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показатели). Мониторингът следва да обхване и пропускливостта на земната 

повърхност в градска среда;  

• Проучване на възможностите за започване на програма за земеделие (в т.ч. 

биологично) на територията на общината за задоволяване на хранителните 

нужди на жителите ѝ. 
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X. ТЕМА: ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

A. Описание 

В сравнение с други европейски градове, българската столица се радва на много зелени 

площи, включително улично озеленяване. Отсъствието на типичното историческо 

ядро с ограничение за строителни и благоустройствени дейности е дало свобода на 

плановото решение на зелената система на града ни и за изявеното наличие на 

растителност. 

Зелената система представлява съвкупност от пространственосвързани градски и 

крайградски територии, предназначени за озеленяване. Зелените площи са различни по 

вид и категории (скверове, паркови територии, улично/алейно озеленяване, зелени 

площи в недвижими имоти и др.) и включват още гори, горски паркове, защитени 

територии, водни площи и др. в гр. София и Столична община (СО). 

Основен градивен елемент на зелената система е декоративната растителност, 

обхващаща цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и 

треви. Видовият състав е подбран спрямо климатичните и почвените условия и не на 

последно място – с отчитане на факторите в силно урбанизирана среда. 

Растителността е част от визията на града ни и е сред компонентите, които 

дефинират неговата уникалност. 

Зелената система изпълнява определени функции (урбанистични, екологични, 

рекреативни, естетически) и се интегрира с другите функционални системи. 

Предназначението ѝ е да подобрява жизнената среда и облика на населените места чрез 

поддържане на екологична, рекреативна, санитарна и естетическа функции. За 

нарастването на едно дърво и превръщането му в развит екземпляр, който изявява 

пълноценно капацитета си и влиянието си върху средата, са необходими минимум 

тридесет години. 

Наред с филтрирането на въздуха, горската растителност в града създава и 

местообитание за дивия живот.  

В настоящия доклад зелената система ще се разгледа в следните аспекти: 

1. Зелената система като градоустройствен показател  

Зелената система е активен елемент в градоустройството и дефинира отделен 

градоустройствен показател. Увеличаването на постоянното население на Столична 

община се отразява на процента зелени площи от градската територия, както и 

кв.м/жител обществени зелени площи. Този фактор, заедно с нарастването на дела на 

инвестиционните намерения и бурното развитие на строителството, поставят на 

изпитание съществуването и запазването на териториите, отредени за озеленяване. 

 

2. Видове зелени площи – компоненти на зелената система 
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Зелената система на СО обхваща: озеленяване на улици, реки, дерета и открити канали, 

градски паркове, градини и скверове (вкл. зелените клинове на София), исторически 

градини и вековна растителност, междублокови пространства и детски площадки, 

покривно и вертикално озеленяване, зелени площи със специално предназначение, 

гробищни паркове, терени за декоративни разсадници. Разграничаването на 

компонентите на този тип система и особеностите им на база местоположение, 

предназначение и функция, допринасят за по-точното и критично подбиране и 

обработване на наличната информация с оглед изготвяне на препоръки за бъдещето.   

3. Градско земеделие 

Градското земеделие цели развитие и популяризиране на отглеждането и споделянето 

на храна в градски условия чрез градско земеделие от и за общността. Използва се 

споделено пространство с оранжерии и открити площи. Чрез градското земеделие се 

цели още възстановяване на връзката „човек – храна“ и „човек – природа“. То има няколко 

аспекта: образователна дейност, консервационна дейност (опазване и размножаване на 

стари сортове зеленчуци, плодове и др.), социална дейност, производство. Градското 

земеделие е дейност, осъществявана от местни градски общности, допринасяща за 

повишаване на качеството на техния живот и за устойчивото градско развитие, като 

съдейства за преодоляване на предизвикателствата, свързани с процесите на 

урбанизация – липса на социално общуване и кохезия, увеличаваща се градска бедност, 

хранителна и енергийна несигурност, силен екологичен натиск върху околната среда в 

градовете и др. 

B. Източници на информация 

1. Нормативни документи 

a) Закон за културното наследство 

b) Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на 
Столична община 

2. Стратегически документи 

a) Общ устройствен план на Столична община 

3. Данни 

Данни за зелената система се съхраняват в Столична община – направление 

„Архитектура и градоустройство“, дирекция „Зелена система“ и ОП „Софпроект – ОГП“.  

Данни за брой регистрирани земеделски стопани и количества земеделска продукция, 

произведена на територията на СО, са получени от Главна дирекция „Земеделие и 

регионална политика“ към Министерство на земеделието, храните и горите. 

4. Анализи, доклади, онлайн ресурси  

a) Доклад за публичните пространства и обществения живот на централна 
градска част на София – изготвен от екип на „Геел“, екип на Столична 
община – Направление „Архитектура и градоустройство“ и сътрудници 
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b) Информация от Инициатива за развитие на градско земеделие в София, 
предоставена за целите на настоящия доклад 

c) Проект „Градското земеделие като стратегия за повишаване на 
качеството на живот на градските общности“. Институт за изследване 
на обществата и знанието при БАН „Градското земеделие като 
стратегия за повишаване на качеството на живот на градските 
общности”, договор ДН 05/18 от 17.12.2016 г., финансиран от Фонд „Научни 
изследвания“. Резюме 

d) Проект „Градина за Дружба“ 

e) Карта на дървесната растителност в Лесотехнически университет 
(ЛТУ)  

f) Интерактивна карта на гр. Пловдив 

g) New York City Street Tree Map 

C. Оценка на информацията 

При изготвянето на доклада беше изискана информация от Направление „Архитектура 

и градоустройство“, Дирекция „Зелена система“ (ДЗС) и ОП „Софпроект – ОГП“. 

Според информация от СО общата площ на поддържаните паркове, градини и зелени 

площи към улици и булеварди е 22 252,52 дка. Интензитетът (степента)3 на поддържане 

зависи от местоположението, значимостта и посещаемостта на конкретния обект. 

Парковете, градините и зелените площи към улици и булеварди, стопанисвани от 

дирекция „Зелена система“, са разделени на 44 зони и 114 обекта към тях. За всеки от тях 

ежемесечно се изготвя манипулационен план с дейностите, които трябва да бъдат 

извършени.  

Към момента на изготвяне на доклада липсват актуални данни за публичните 

пространства, стопанисвани от ДЗС – местоположение, тип компонента на зелената 

система, площ, дейности по поддържане и благоустрояване, изразходвани средства 

през годините (за периода 2010 – 2017 г.). Липсва и информация за собствеността на 

т.нар. зелени клинове на София, както и данни за зони с градско земеделие (площ, 

местоположение, свързани с темата проекти).  

Няма ясна нормативна регламентация на градското земеделие, включително доколко 

прилагането му може да се приема като форма на "озеленяване" съгласно нормативните 

устройствени изисквания на национално и местно ниво (напр. ЗУТ, ЗМСМА, ЗУЗСО, 

Наредба №1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната 

растителност и т.н.). 

Общият устройствен план на Столична община дава информация за исторически 

паркове и градини, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото 

изкуство или представляващи части от групови паметници на културата (културна 

ценност). Те се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за културното 

наследство (ЗКН). 

                                                                 
3 „Интензитет (степен) на поддържане” – повторяемостта на видовете дейности според 
технологичните нормативи в определената категория озеленена площ 

https://sofiagreencapital.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=136Cwf3Mg9bf3pwMgA-zbs-9UU3Q&hl=en_US&ll=42.65388723566098%2C23.35927187301627&z=17
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=136Cwf3Mg9bf3pwMgA-zbs-9UU3Q&hl=en_US&ll=42.65388723566098%2C23.35927187301627&z=17
http://www.plovdiv.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B3%D0%B8%D1%81-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
https://tree-map.nycgovparks.org/#treeinfo-1444558
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Наличен е списък на зелените площи, декларирани и обявени за паметници на 

градинското и парковото изкуство, на територията на гр. София: 

Индивидуални паметници: 

1. Докторска градина, кв. 501, 551, ограничена от ул. ”Оборище“, ул. ”Сан Стефано“, 
ул. “Шипка“ и ул. “Кракра“ 

2. Градска градина, ограничена от бул. “Цар Освободител“, ул. “Дякон Игнатий“, ул. 
“Алабин”, ул. “Александър I“ 

3. Градина “Кюлуците“, ограничена от ул. “Искър“, ул. “Бели Искър“ и ул. “Христо 
Ковачев“ 

4. Градина “Буката“, ограничена от бул. “Прага“, ул. ”Доспат“, ул. “Христо Станчев“ 
и ул. ”Шандор Петьофи“ 

5. Градина на ул. „Ивайло“, ограничена от ул. “Ивайло“, ул. “Тодор Бурмов“ и ул. 
“Владайска“, ул. „Дамян Груев“ 

6. Градина пред Университета, кв. 498, ограничена от бул. “Цар Освободител“, бул. 
“Васил Левски“, ул. “19 февруари“, ул. “Шипка“ 

7. Озеленяване на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“ (бул. „Клемент Готвалд“) от бул. 
“Янко Сакъзов“ до Орлов мост 

8. Озеленяване на бул. “България“ от Орлов мост до бул. ”Фритьоф Нансен“ 
9. Озеленяване на бул. ”Сливница“ от бул. “Александър Стамболийски“ до бул. “Васил 

Левски“ 
10. Озеленяване на бул. “Княгиня Мария Луиза“ от Лъвов мост до Централна гара 
11. Озеленяване на бул. “Цар Освободител“ от площад “Народно събрание“ до Орлов 

мост 
12. Озеленяване на бул. “Македония“, на площад “Руски паметник“, на бул. “Цар Борис 

III“ 
13. Градина на площад “Възраждане“, ограничена от бул. “Христо Ботев“ и ул. “Антим 

І“ 
 

Елементи на групови паметници: 

1. Градина пред Централна софийска минерална баня, кв. 193/А, ограничена от бул. 
“Княгиня Мария Луиза“, ул. “Екзарх Йосиф“, ул. “Триадица“ 

2. Градина около Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий“, кв. 545, 
ограничена от бул. “Васил Левски” , ул. “Оборище“, ул. “Кракра“, ул.”Шипка“ 

3. Градина при Национална художествена галерия, кв. 493, ограничена от бул. “Цар 
Освободител“, ул. “Малко Търново“ , ул. “Московска“ 

4. Градина пред Военния клуб, кв. 488, ограничена от бул. “Цар Освободител“, ул. 
“Раковски“, ул. “6 септември“ 

5. Градина около църква  “Св. Никола“, ограничена от ул. “Опълченска“, ул. ”Пиротска“, 
ул. “Цар Симеон“ 

6. Градина при баня “Подуяне“, ограничена от бул. “Янко Сакъзов“, бул. “Евлоги и 
Христо Георгиеви“, ул. “Силистра“, ул. “Кракра“ 

7. Градина около храм-паметник “Св. Александър Невски“, църква “Св. София“, 
градина пред Синодална палата и градина около паметника на Иван Вазов, 
ограничени от ул. ”Московска“, ул. ”19 февруари“, ул. “Шипка“, ул. ”Париж“, ул. 
“Оборище“ и ул. “Г. С. Раковски“ 

8. Градина около църква  “Св. Седмочисленици“, ограничена от ул. “6 септември”, ул. 
“Граф Игнатиев“, ул. “Цар Шишман“ , ул. “Ген. Паренсов“ 

9. Градина при бивша баня “Лозенец“, ограничена от бул. ”България“, ул. ”Ралица“, ул. 
”Калиакра“ 



 

105 

 

10. Сквер “Иван Асен“, ограничен от ул. “Цар Иван Асен“, ул. ”Николай Гогол“, ул. 
“Леонардо да Винчи“ 

11. Сквер “Райко Даскалов“ на площад “Райко Даскалов“, ограничен от ул. “Солунска“, 
ул. ”Ангел Кънчев“ 

12. Градина около църква “Св. Георги“, ограничена от бул. “Патриарх Евтимий“, ул. 
“Княз Борис I“, ул. “Хан Аспарух“, ул. “Цар Самуил“ 

 

За уличната дървесна растителност не е наличен общественодостъпен пълен 

регистър на картотекираната съществуваща дървесна растителност с посочени 

данните за всяко едно дърво.  

По данни на Общ устройствен план на Столична община, по извадка от Приложение 1 към 

част „Зелена система“ – т. 4.5.3. за секторен баланс на територията, се вижда, че 

посочените данни за зелени площи (м2/жител) за отделните устройствени зони са 

нерелевантни към актуалната ситуация в гр. София. Нарастването на броя на 

населението в столицата за последните десет години, подемът в инвестиционното 

проектиране и строителството, увеличеният брой на автомобили и отделяните от 

тях във въздуха вредни емисии налагат актуализиране и преоценка на възприетите 

норми. 

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Ниво на озелененост  

Това е процентното съотношение на всички видове територии за озеленяване, горски 

територии, територии за природна защита и пр., отнесени към бруто територията 

на гр. София или СО. Този показател определя екологическата ефективност на зелената 

система. Нивото на озелененост на гр. София е 46,8%. Данните за показателя не са 

актуални към 2017 г. 

b) Степен на озелененост (степен на обезпеченост)  

Представлява съотношението на всички видове озеленени територии спрямо броя 

жители на гр. София или СО в м2/ж. Степента на озелененост на гр. София е 71 м2/ж. за 1 

377 690 ж.  

c) Рекреационна задоволеност  

Изразява се в съотношението на зелените площи за отдих и общо ползване, отнесени 

към броя жители на гр. София или СО. Този показател определя рекреационната 

ефективност на зелената система. Рекреационната задоволеност е 21 м2/ж (на база на 

2882 ха рекреационни зелени площи). 

d) Показател за общо състояние на дървесната растителност 

Според информация от СО в момента се разработва електронна система за регистър на 

паспортизираната растителност, попадаща на територията на обекти, поддържани 

от дирекция „Зелена система“. Експертното становище за състоянието на 

растителността, основа за всяко паспортизиране, се изготвя от специалист – 
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ландшафтен архитект или лесоинженер. Необходимите данни за всяко дърво, 

формиращи този показател, са: 

- българско и латинско наименование на растителния вид; 

- месторастене; 

- височина; 

- възраст; 

- диаметър на стъблото, измерен на височина 1.30 м; 

- диаметър на короната; 

- състояние на екземпляра – лошо, средно, добро, много добро; 

- здравословно състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на 

заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната 

среда. 

e) Процент на биотопните (хабитатни) дървета 

Това са стари или загинали дървесни екземпляри с наличие на хралупи по ствола. В 

природата те са естествено местообитание на множество животински видове и са 

индикатор за жизнеността на екосистемата. Липсва регистър за тези дървета, с 

посочени брой екземпляри, процент, който заемат от съответната зелена площ, 

характеристики на самия екземпляр (вид, възраст, физически параметри – височина, 

диаметър на стъбло на 1,30 м от основата, диаметър на короната, състояние). 

Част от изброените показатели липсват, а друга търпят актуализиране, тъй като 

официалният брой на постоянните жители в града ни към 2017 г. е доста по-голям. 

f) Брой и площ (ха) на зоните, определени за градско земеделие 

Има нужда да се въведат ясни и еднозначни дефиниции за форми на градско земеделие, 

които могат да се приемат, мониторират като изпълнение и контролират от страна 

на съответни служби в Столична община и др. институции (като "озеленяване" съгласно 

нормативната уредба или като допълнително регламентирана форма на земеделие и 

начин на ползване на общински/частни терени). 

 

 

 

2. Анализ 

Планиране и управление 

Планирането на зелената система се извършва с общи и подробни устройствени 

планове. Чрез тях се дефинират територии, устройствени зони и самостоятелни 

терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното 

устройство и застрояване. 

По отношение на административното управление и стопанисване грижата за зелената 

система е в компетентността на т.нар. специализирани служби по озеленяване. За гр. 

София това са Дирекция „Зелена система“ (наричана накратко ДЗС) и специализираните 

служби към районните администрации.  
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Общинско предприятие „Паркове и градски градини” отговаря за поддържането на 

обществени паркове, градини и зелени площи в столицата: създаване и поддържане на 

тревни площи; засаждане, прекопаване и резитба на дървесна и храстова 

растителност; засаждане на цветя и поддържането им; почистване на алеи, площадки, 

зелените площи от шума и сняг. 

Специализираните служби по озеленяване към районите: 

- заверяват заснемането и експертното становище на дървесната 

растителност в имотите, за които се изработват подробни устройствени 

планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране; 

- изразяват становище и дават препоръки за опазване на растителността и 

извършване на компенсаторно озеленяване; 

- съгласуват инвестиционните проекти по част „паркоустрояване и 

благоустрояване”; 

- извършват проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи; 

- контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за 

което съставят констативни протоколи; 

- поддържат архив за всички обекти от зелената система в района, съгласувани 

както от района, така и от ДЗС. 

На всеки пет години специализираните служби подлагат на преглед и преценка 

общинските зелени площи за широко обществено ползване относно необходимостта 

от частична или цялостна реконструкция.  

Според интензивността на поддържане зелените площи – общинска собственост – се 

разпределят в следните категории: 

- І категория – представително поддържане; 

- ІІ категория – оптимално поддържане; 

- ІІІ категория – средно поддържане; 

- ІV категория – частично поддържане. 

Във връзка с гореизложеното, за територията на СО е необходимо изготвяне на 

подробен регистър на дървесната растителност, с включени посочените параметри за 

всяко дърво. Необходимо е и анализиране на извършваните към момента дейности по 

поддържане и обогатяване на композицията на стопанисваните от ДЗС зелени площи 

(градски паркове, скверове, улично озеленяване и др.), предоставяне на манипулационни 

планове с придружаващите ги количества и изразходван бюджет по години (за периода 

2010 – 2017 г.). 

Нужно е преосмисляне на периода, на който се извършват прегледът и преценката на 

общинските зелени площи за широко обществено ползване, с оглед необходимостта от 

частична или цялостна реконструкция. Това се налага заради факта, че при тези 

манипулации се обследват здрави видове и такива с влошено здраве. Двете категории 

изискват различен интервал на преглед.   

Улично озеленяване 

Столицата ни е богата на улично озеленяване, което е съсредоточено по главните и 

второстепенните улици на целия град. Един от най-широко използваните дървесни 

видове е шестилът (Acer platanoides). Характерни за този дървесен вид са кълбовидната 
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корона, както и длановидните листа, дълги 10 – 20 см. Екземпляри от него се засаждат 

по бул. "Васил Левски", където преди време са премахнати тополи, както и по улица 

"Добри Войников". 

Най-характерен и емблематичен дървесен вид за София е конският кестен (Aesculus x 
hippocastanum). Срещат се и още ясен (Fraxinus sp.), липа (Tilia sp.), топола (Populus sp.), 

бреза (Betula pendula) и червен дъб (Quercus rubra). 

Екзотичен вид за столицата ни, използван през последните години, е от род пауловния 

(Paulovnia sp.) – напр. за зелената ивица на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", между Орлов 

мост и стадион „Васил Левски“. Това е бързорастящ вид, който е с лека и мека дървесина. 

Ползите от уличното озеленяване са следните: 

- дървесните видове са буфер между пешеходци и автомобили; 

- чрез тях улицата придобива човешки мащаб; 

- удължават живота на асфалтовата настилка; 

- служат за храна и местообитание на градската фауна; 

- озеленената улица вдига стандарта на зоната. 

Предвид развитието на икономиката и фактът, че столицата привлича все повече 

жители, условията на местообитание на уличната зеленина се променят драстично 

през последните няколко десетилетия. Продължителността на живот на дърветата в 

града е с около 50% по-ниска. С намаляването на количеството кислород в почвата се 

стига до загниване на кореновата система и до цялостно влошаване на екземпляра. 

Зоните в почвата с различна степен на влажност, наличието на подземна 

инфраструктура и конструкции водят до проблеми в поведението на кореновата 

система. Често се стига до повдигане на уличната и пешеходната настилка, което е 

едно от предизвикателствата за решаване от страна на съвременната 

благоустройствена практика. В тази връзка се проучват различни системи и методи: 

подземно фиксиране, противокоренови бариери, поливане и аерация, коренови мостове, 

коренозащитни и коренонаправляващи системи. 

В утежнените условия на града, като засенчване, шум, замърсяване и недобри грижи, 

много от дърветата са в лошо физическо състояние и не се поддават на подобрение 

(напр. конски кестен – Aesculus x hippocastanum). Наложителна е поетапна подмяна на 

страдащите екземпляри и преосмисляне на използвания до момента видов асортимент. 

Основните предизвикателства със съхраняването и развитието на уличното 

озеленяване са свързани с недостатъчните площи за засаждане на дърветата, 

неблагоприятно влияние на кореновата система върху тротоарните настилки. 

Неправилната и несвоевременна резитба довежда до увреждане на дърветата или до 

прекалена листна маса, влошаваща осветлението на жилищата и вентилацията по 

протежение на улицата. Нерегламентирани резитби, свързани с провеждане на различни 

видове въздушно окабеляване, също създават проблеми. 

Зелени клинове 

Зелените клинове на София са обширни, продълговати зелени ивици от паркова и горска 

територия (около 6800 дка), разположени от центъра на града до планините на юг от 

София. Трасирани са в радиално направление и наподобяват клинове, лъчи. Те са общо 

шест и са част от замисъла за София – „град – градина”, заложен в градоустройствения 
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план от немския архитект Адолф Мусман през 1938 г. Идеята е била гражданите да се 

разхождат в зелените клинове и вървейки пеш или с велосипед, да стигнат чак до 

планината. От друга страна, и зелените ивици да „зареждат“ столицата със свеж 

въздух от планината. 

Пример е зеленият клин Въртопо от кръговото кръстовище на четвърти километър на 

бул. „Цариградско шосе“ до кварталите „Младост“ и „Дървеница“ до кв. „Симеоново“. 

 
Източник: https://greentech.bg/archives/69439 

Днес тези площи са изоставени и неподдържани, с изключение на Борисовата градина и 

Южния парк. Териториите им са обект на интерес за инвестиционни намерения, 

реституция.  

Зелените клинове са уникални в градоустройствената практика с възможността да 

осигурят чист въздух на града, да съхранят живата връзка между столицата и 

природата и да запазят контакта на хората с дивия живот. 

Вековни дървета 

Вековните дървета на София са единични дървета, обявени за „исторически” или за 

„вековни и забележителни”, извън паметници на културата или защитени територии, 

които се опазват по реда, предвиден в Закона за културното наследство, в Закона за 

биологичното разнообразие и в Закона за защитените територии. 

В списъка на регистъра на защитените природни обекти има и вековни дървета на 

територията на София (в кв. "Лозенец“ са преброени 28 екземпляра столетници). Дъбът 

и секвоята са от основните видове в тази категория. Данни сочат, че в Софийско има 

общо 75 вековни дървета. Най-старото от тях е петвековният Славейков дъб на бул. 

"Свети Наум" в кв. „Лозенец“, а с най-голяма обиколка е летният дъб край езерото Ариана 

– близо 500 см.  

Компоненти на зелената система 

Централната част на града е наситена с градини и скверове, които се явяват „зелени 

паузи“ в урбанизираната среда. Липсата на актуален регистър с поддържаните обекти 

от тази категория, с видовото разнообразие на растителността в тях, с нейното 

състояние, на манипулационни планове с реализираните по поддържане дейности и 

изразходвания бюджет (за интервал 2010 – 2017 г.) възпрепятстват изготвянето на 
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обективен анализ. Реални данни биха послужили и за формулиране на препоръки за 

бъдещото развитие на тази компонента от зелената система.  

Междублоковите пространства и детски площадки са също част от зелената система 

на столицата ни. Чрез тях се е осигурявала необходимата дистанция между отделните 

жилищни сгради и са място за рекреация и социални контакти в кварталите. Днес част 

от тях са обект на частни интереси и инвестиционни намерения. Стартират и 

проекти за реконструкция и благоустрояване по райони. Актуална информация за 

състоянието на тези обекти и на използваната за благоустрояването им 

съществуваща растителност биха подпомогнали бъдещите инициативи, свързани с 

тях. 

Покривното и вертикалното озеленяване са важни и необходими за съвременното 

градоустройство компоненти на зелената система. Бъдещото развитие на града и 

тенденцията към увеличаване на застроените площи поставят категорично изискване 

за планиране и изграждане на покривно и вертикално озеленяване. Нормативната уредба 

с оглед включването им в общия процент зелена площ, технологиите и бюджетът по 

изграждането и поддържането им трябва да бъдат заложени и ясно дефинирани, за да се 

стимулира включването им в инвестиционните проекти и прилагането им масово в 

проектантската и строителната практика. 

Зелените площи за специално ползване, гробищните паркове също се включват към 

зелената система на Столична община. Липсата на актуални данни относно тези 

терени възпрепятства конкретен анализ и препоръки за бъдещото им развитие. 

 

По-долу са представени някои примери за добри практики по отношение управлението 

на зелената система в България и чужбина. 

Карта на уличното озеленяване в Ню Йорк 

Проектът за карта на дървесната растителност в Ню Йорк е най-точната подробна 

разработка от този тип в целия свят. Той превръща местни и посетители в истински 

изследователи на „градската гора“ и позволява дори отбелязване на любимо дърво, 

което човек може да сподели с приятели. Показано е всяко улично дърво в Ню Йорк. Във 

вземането и обработването на данни са взели участие повече от 2015 доброволци, а 

целият регистър се поддържа и обновява всекидневно от специално обучен екип. 

Графичното изобразяване на дърветата е с кръгче, чийто диаметър отговаря на 

размера на короната на съответния екземпляр, а цветът онагледява вида му. Включени 

са дървета от зелената система на града, без тези в частните имоти. Показват се 

видът и общият брой екземпляри от него в съответната зона, както и екологичните 

му изисквания. Възможно е филтрирано търсене на дървета на база различни критерии: 

диаметър, височина и др. 

Интересен факт е, че този проект позволява на заинтересованите граждани да 

участват в грижите по поддържане на дървесните видове чрез доброволен труд. 

Платформата се поддържа и усъвършенства в голяма степен чрез съдействието на 

гражданите и обратната връзка, която организаторите получават от тях. 

Карта на дървесната растителност в Лесотехнически университет (ЛТУ) 
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Картата позволява разглеждане на дърветата в двора на Лесотехническия 

университет, като всяко едно от тях е със следните характеристики: латинско 

наименование, номер, височина, обиколка на стъблото, диаметър на короната, възраст, 

състояние.  

Интерактивна карта на Пловдив 

Община Пловдив осигурява достъп на граждани до информация, свързана с отделните 

обекти на градската среда – от сферата  на икономиката (напр. търговски обекти, 

паркинги и съоръжения); транспорт – линии на градските превозни средства, спирки; 

спортни обекти и др. В картата е включен и сектор „екология“, към който се отнасят 

фонтани, зелена система: тип, площ, дендрологичен баланс, баланс на териториите и 

др., дейности в зелените системи – заповеди за премахване или резитба на дървесна 

растителност, площадки за кучета, зоокът, шумови карти. 

Регистър на зелените площи във Варна 

В община Варна е създаден публичен регистър на зелените площи, дълготрайните 

декоративни дървета и екземпляри с историческо значение. Проектът е свързан с 

подобряване на градската среда и опазване на зеленото богатство на Варна. Експерт 

поддържа и актуализира данните в системата. Регистърът показва броя, 

разположението на дърветата и санитарното им състояние, като спомага за 

поддържането и надграждането на зелената система. Успоредно с това се 

възпрепятства хаотичното засаждане на дървета.  

Т. нар. зелен кадастър спомага за изграждането, опазването и поддържането на 

зелената система на града. Той е публичен и по този начин се осъществява прозрачност 

на инвестиционните намерения по отношение на съществуващата растителност.  

„Зелена столица“ на Европа 

„Зелена столица“ на Европа е награда, която се връчва ежегодно (от 2008 г. насам) на 

град, който провежда политика и реализира проекти, свързани с подобряване на 

градската среда с оглед на по-здравословно и устойчиво развитие на средата на живот. 

Целта на инициативата е да се преосмислят условията в градовете и те да се 

превърнат в по-качествени места за живот и да оставят минимален отпечатък върху 

околната среда. Определят се високи екологични стандарти и се дава пример на 

останалите европейски градове. Всеки град кандидат се оценява по дванадесет 

различни екологични критерия. 

Според европейската класация на най-зелените градове в света столицата на Дания 

Копенхаген е най-зелената столица в Европа. 

Ландшафт 

Важен компонент, в който зелената система на Столична община има активно участие 

и който дефинира облика на общината и отношението ѝ с околността, е ландшафтът.  

В разпространението на природните ландшафти в обхвата на разглежданата 

територия има ясно изразена височинна поясност – от около 500 м н.в. при Нови Искър 

до 2290 м н.в. на Черни връх. В зависимост от териториалното съчетание на 

компонентите на природната среда, което обуславя ландшафтното разнообразие, се 

различават три основни типа ландшафт: 
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- планински ландшафти; 

- подножни ландшафти; 

- ландшафти на котловинното дъно. 

В резултат на антропогенното въздействие върху природната среда са влошени някои 

от качествените им характеристики, имащи отношение към стандартите на 

градската и извънградската среда. 

Различава се и т.нар. изкуствен ландшафт, „наложен“ върху естествения – градската 

застройка с нейните плътност, характер и вид, улична мрежа, наличие или отсъствие 

на растителност, изкуствени покрития и др.  

В условията на съвременното градоустройство този „наложен“ ландшафт къса 

връзката на столицата с ограждащите я планини. 

При разработването на доклада за публични пространства и обществен живот за 

централна градска част на София, реализиран с екипа на Геел, това е един от 

дефинираните в анализа и препоръките проблеми:  

„Планини и гледки: ...важна характеристика на София са заобикалящите я планини... липса 
на връзка между планините и градския център...“ 

„...Планините се виждат от града, но физическият достъп до тях е затруднен... 
Визуалната връзка с планината служи не само като ориентир, но и създава усещане за 
въздух и простор. За съжаление много от визуалните връзки са прекъснати на ниво улица 
и видимостта е възпрепятствана от високите сгради, попадащи в линията на 
полезрението. Редица важни зрителни коридори продължават да са застрашени от 
планираните нови високи сгради...“ 

Зелените клинове, заложени в общия градоустройствен план на проф. Адолф Мусман, са 

предвидени да бъдат тази връзка между силно антропогенизирания градски ландшафт 

на столицата и планинския, горския на Витоша. Освен тази физическа, екологична и 

естетическа връзка, на много места в столицата ни губим визуалния контакт, 

визуалните клинове с планината, чрез строежа на масивни високоетажни сгради.  

Градско земеделие 

Градското земеделие е иновативен подход за обществено развитие. В СО то все още не 

е дефинирано, регламентирано и популяризирано. Липсва информация сред гражданите и 

проучване на интереса и желанието им за практикуването на земеделие в градска среда 

и за участие в споделени градини като форма на градско земеделие. Липсват 

институционален опит и експертиза в Столична община по темата, както и визия за 

необходим регламент за въвеждането му. Въпреки това вече има няколко примера за 

внедряване на градското земеделие в СО: 

- По програма "Зелена София" през 2013 г. е финансиран проект на НПО за 

изграждане на биоградина "Витоша" в София; 

- Проект „Градина за Дружба“. Чрез него се цели развитие и популяризиране на 

отглеждането и споделянето на храна в градски условия чрез градско екологично 

земеделие от и за общността. За целта се предвижда осигуряване на подходяща 

инфраструктура за обществената градина. Използва се споделено 

пространство с оранжерии и открити площи (около 10 дка). Чрез градското 
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екологично земеделие се цели възстановяне на връзката „човек – храна“ и „човек 

– природа“. Проектът цели обособяване в бъдеще на „Център за градско 

земеделие“, който да се самоиздържа и да привлича хора от всички социални групи. 

Планът предвижда работа в няколко направления: образователна дейност, 

консервационна дейност (опазване и размножаване на стари сортове зеленчуци, 

плодове и др.), социална дейност, производство; 

- Други инициативи са „Градинка Герман“, Urban farming Sofia, „Градинка зад блока“, 

„Солидарно земеделие“; 

По данни на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ към Министерство на 

земеделието, храните и горите към 2016/2017 г. на територията на СО в градска среда 

има 343 регистрирани земеделски стопани, които произвеждат селскостопанска 

продукция на обща площ 24 416,8 ха. 

Препоръките относно развитието на градското земеделие са следните: 

- Интегриране на градското земеделие в нормативната база на Столична община 

– било като спазваща определени ясни технически стандарти и подлежаща на 

ясни критерии за контрол от страна на администрацията "озеленена площ" или 

като допълнително регламентирана форма на земеделие и начин на ползване на 

общински/частни терени; 

- Включване на граждански организации, граждански групи и активни граждани 

посредством отворен и коректен диалог в създаването на политики за градско 

земеделие (споделени градини) в границите на София; 

- Изграждане на капацитет в съответни звена на общината (на централно и 

районно ниво) за прилагане на нормативните решения и политики за градско 

земеделие; 

- Създаване на финансови механизми за финансиране на началната 

инфраструктура, свързана със създаването на споделените градини за градско 

земеделие; 

- Разработване и нормативно регламентиране на минимални стандарти и 

технически изисквания за зеленчукови градини върху покриви, включително с 

механизъм за контрол и проверка доколко изпълняват заложените критерии; 

- Активна политика за заделяне на общински терени и насърчаване развитието на 

междублокови пространства като споделени градини за градско земеделие и 

подпомагането им. 

 

3. Заключение 

София притежава всички необходими дадености, за да бъде богато озеленен и 

поддържан град, осигуряващ комфорт на своите обитатели. Необходимо е ясно 

дефиниране и актуализиране на действащата в момента нормативна уредба по 

отношение на зелената система на града, както и основните проблеми, които я 

застрашават и възпрепятстват развитието ѝ.  

От първостепенно значение са обстойното събиране, обработване и дигитализиране 

на данни от обектите на зелената система. Тук следва да се спомене и необходимостта 
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от проучване на собствеността на територията на зелените клинове и 

възможностите за развитието им. Важни за последващите етапи на проекта са и 

териториите на Столична община, на които в момента се развива градско земеделие – 

местоположение, условия, на които трябва да отговарят, площи, проекти, свързани с 

тях.  

Събраната и подробно описана изходна информация ще послужи за база на последващ 

адекватен анализ на съществуващото положение на зелената система, за да се 

изготвят точни препоръки за бъдещето на тази важна компонента на градската среда. 

Всички последващи действия е наложително да следват общ план и да са вплетени в 

единна стратегия за развитие на града, в частност на зелената му система.   

Следва да се обърне внимание и на природните местообитания, които зелената 

система предоставя на диви животни в градска среда. Запазването на дивия характер 

на част от града е стойност, която следва да се запази и развие. Осъществяването на 

връзката с крайградските планини и най-вече с Витоша е предимство, което София има 

пред много европейски столици и я прави уникален град със собствена идентичност. 

Необходимо е да се обърне внимание на градското земеделие на територията на 

общината, като се потърсят начини чрез нормативни, управленски и други 

инструменти да се подпомогне неговото развитие. 

E. Необходимост от изследвания 

1. Проучване на възможностите за развитие на зелените клинове в 

Столична община 

2. Проучване за биотопни дървета в градска среда – 

местоположение, плътност и състояние 

3. Пълно картиране на уличното озеленяване и озеленяването в 

междублоковите пространства 

4. Проучване на възможностите за насърчаване и подпомагане на 

градското земеделие на общинско ниво 
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XI. ТЕМА: ДИВА ПРИРОДА  

A. Описание 

В темата се разглеждат следните подтеми – Защитени територии, зони и видове, 

Видове, обект на ловен туризъм и Горещи зони за биоразнообразието извън защитени 

територии и зони. 

Темата за дивата природа в Столична община се разглежда по няколко причини. 

Опазването на природата е важно условие за качеството на живот и съществуването 

на хората. Дивите видове животни и растения, както и естествените 

местообитания, са предпоставка за рекреация, спорт и образователни дейности. Това 

са важни екосистемни услуги, които природата предоставя на жителите на Столична 

община. В допълнение, опазването на дивата природа е регламентирано в няколко 

нормативни документа, като например в Закона за опазване на околната среда, Закона 

за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закон за лова и 

опазване на дивеча, както и Директивите за птиците и местообитанията на 

Европейския съюз. 

1. Защитени територии, зони и видове 

a) Защитени територии 

Защитените територии са обекти на опазване по националното законодателство. В 

Столична община попадат 14 такива – 2 резервата, 1 природен парк, 8 защитени 

местности и 2 природни забележителности:  

• Резерват Бистришко бранище 

• Резерват Торфено бранище 

• Природен парк Витоша 

• Защитена местност Блатата 

Защитена местност Врана 

• Защитена местност Еленина бара 

• Защитена местност Извора 

• Защитена местност Манастирска кория 

• Защитена местност Теснолистен божур 

• Защитена местност Турченица 

• Защитена местност Шумнатото тепе - 2 

• Природна забележителност Кътинските пирамиди 

• Природна забележителност Урвич 

b) Натура 2000  

Защитените зони по Директивата за хабитатите и по Директивата за птиците са 

обекти на опазване по европейското и националното законодателство.  
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(1) Защитени зони по Директивата за хабитатите 

Защитените зони по Директивата за хабитатите се създават за опазване и устойчиво 

управление на естествени местообитания и ключови видове от европейско значение 

(различни от птици). В Столична община има 4 такива зони: 

• Витоша BG0000113 

• Лозенска планина BG0000165 

• Плана BG0001307 

• Черни рид BG0000301 

В тях се опазват общо 58 естествени местообитания и 119 вида животни от групите 

на бозайници, земноводни и влечуги, безгръбначни, риби и растения (Таблица 9). 

Таблица 9. Списък на видовете и хабитатите, обект на опазване в защитените зони по Директивата за 
местообитанията на територията на Столична община 

Земноводни и 
влечуги 

Бозайници Безгръбначни Риби Растения Хабитати 

Bombina 
variegata 

Barbastella 
barbastellus 

Austropotamobius 
torrentium 

Barbus 
meridionalis 

Buxbaumia viridis 3160 

Testudo 
hermanni 

Canis lupus Cerambyx cerdo Barbus plebejus Hamatocaulis 
vernicosus 

4060 

Triturus 
karelinii 

Lutra lutra Eriogaster catax Rhodeus sericeus Himantoglossum 
caprinum 

4070 

Ablepharus 
kitaibelii 

Miniopterus 
schreibersii 

Euphydryas aurinia Sabanejewia 
aurata 

Tozzia carpathica 4080 

Bufo viridis Myotis blythii Euplagia 
quadripunctaria 

Salmo trutta Acer heldreichii 5130 

Coronella 
austriaca 

Myotis emarginatus Lucanus cervus Cobitis taenia Anemone 
narcissiflora 

6110 

Elaphe 
longissima 

Myotis myotis Lycaena dispar Gobio kessleri Angelica pancicii 6150 

Hyla arborea Neophron 
percnopterus 

Morimus funereus Leuciscus 
cephalus 

Aquilegia aurea 6210 

Lacerta agilis Rhinolophus 
ferrumequinum 

Ophiogomphus cecilia 
 

Bromus moesiacus 6230 

Lacerta viridis Rhinolophus 
hipposideros 

Paracaloptenus 
caloptenoides 

 
Campanula abietina 62A0 

Natrix 
tessellata 

Rupicapra rupicapra Phengaris nausithous 
 

Campanula 
moesiaca 

62D0 

Podarcis 
muralis 

Spermophilus citellus Polyommatus eroides 
 

Campanula 
transsilvanica 

6410 

Rana dalmatina Ursus arctos Probaticus 
subrugosus 

 
Carex tricolor 6510 

Vipera 
ammodytes 

Vormela peregusna Rosalia alpina 
 

Clematis alpina 7140 

Emys 
orbicularis 

Chionomys nivalis Apatura ilia 
 

Drosera rotundifolia 8110 

Canis aureus Felis silvestris Apatura iris 
 

Galanthus nivalis 8210 
 

Martes martes Brenthis hecate 
 

Genista pilosa 8220 
 

Neomys anomalus Carterocephalus 
palaemon 

 
Gentiana lutea 8230 

 
Neomys fodiens Cephennium 

leonhardi 

 
Gentiana punctata 8310 

 
Dryomys nitedula Colias caucasica 

 
Gymnadenia frivaldii 9110 

 
Eptesicus serotinus Diaciclops strimonis 

 
Hesperis dinarica 9130 

 
Glis glis Elaphoidella 

pandursci 

 
Jasione bulgarica 9150 

 
Hypsugo savii Formica rufa 

 
Lilium jankae 9170 

 
Myotis mystacinus Neobisium 

kwartirnikowi 

 
Listera ovata 9180 
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Земноводни и 
влечуги 

Бозайници Безгръбначни Риби Растения Хабитати 
 

Nyctalus noctula Nevrorthus apatelios 
 

Luzula glabrata 91BA 
 

Pipistrellus nathusii Niphargus pancici 
 

Pinguicula balcanica 91D0 
 

Pipistrellus pipistrellus Plebejus sephirus 
 

Pinus mugo 91E0 
  

Pterostchus rhilensis 
 

Pinus peuce 91H0 
  

Scolitantides orion 
 

Primula farinosa 91M0 
  

Bolbelasmus 
unicornis 

 
Salix pentandra 91W0 

  
Coenagrion ornatum 

 
Spiranthes spiralis 9410 

  
Cordulegaster heros 

 
Swertia pernnis 6520 

  
Osmoderma eremita 

 
Taxus baccata 91CA 

  
Bittacus italicus 

 
Tragopogon 
balcanicum 

3270 

  
Erebia medusa 

 
Traunsteinera 
globosa 

40A0 

  
Glaucopsyche alexis 

 
Dianthus ttistis 6430 

  
Limenitis populi 

 
Epipactis pontica 

 

  
Maculinea arion 

 
Sempervivum 
ciliosum 

 

  
Melitaea aurelia 

   

  
Melitaea trivia 

   

  
Neptis rivularis 

   

  
Nymphalis 
xanthomelas 

   

  
Parnassius 
mnemosyne 

   

  
Thymelicus acteon 

   

 

(2) Защитени зони по Директивата за птиците 

Защитените зони по Директивата за птиците се създават за опазване и устойчиво 

управление на дивите птици от европейско значение. В Столична община има 3 такива 

зони, в които се опазват общо 172 вида диви птици (Таблица 10). 

• Витоша BG0000113 

• Долни Богров – Казичене BG0002004 

• Рибарници Челопечене BG0002114 

Таблица 10. Списък на видовете, обект на опазване в защитените зони по Директивата за птиците на 
територията на Столична община 

Птици 

Accipiter gentilis Emberiza hortulana Corvus monedula Anas acuta Cygnus olor Rallus aquaticus 

Accipiter nisus Falco cherrug Coturnix coturnix Anas clypeata Egretta alba 
Recurvirostra 
avosetta 

Aegolius funereus Falco peregrinus Emberiza cirlus Anas crecca Egretta garzetta Sterna caspia 

Alcedo atthis Falco tinnunculus 
Eremophila 
alpestris Anas penelope Falco subbuteo Sterna hirundo 

Alectoris graeca 
Ficedula 
semitorquata Erithacus rubecula 

Anas 
platyrhynchos Falco vespertinus 

Sterna 
sandvicensis 

Anthus 
campestris Gallinago gallinago Fringilla coelebs Anas querquedula Fulica atra 

Tachybaptus 
ruficollis 

Aquila chrysaetos Gallinula chloropus Hirundo rustica Anas strepera 
Haematopus 
ostralegus Tadorna tadorna 
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Птици 

Aquila clanga 
Hieraaetus 
pennatus Jynx torquilla Anser albifrons 

Himantopus 
himantopus Tringa erythropus 

Aquila heliaca 
Ixobrychus 
minutus 

Luscinia 
megarhynchos Anser anser Lanius collurio Tringa glareola 

Aquila pomarina Lanius minor Miliaria calandra Ardea cinerea Larus cachinnans Tringa nebularia 
Ardea purpurea Lullula arborea Monticola saxatilis Ardeola ralloides Larus genei Tringa ochropus 

Bonasa bonasia 
Melanocorypha 
calandra 

Oenanthe 
hispanica Arenaria interpres Larus ridibundus Tringa stagnatilis 

Bubo bubo Milvus migrans Parus caeruleus Aythya ferina Limosa limosa Tringa totanus 
Buteo rufinus Milvus milvus Parus lugubris Aythya fuligula Mergus albellus Vanellus vanellus 
Caprimulgus 
europaeus 

Neophron 
percnopterus Picus viridis Aythya marila 

Mergus 
merganser Otus scops 

Ciconia nigra 
Nycticorax 
nycticorax Prunella collaris Aythya nyroca Netta rufina 

Acrocephalus 
paludicola 

Circaetus gallicus Pernis apivorus 
Regulus 
ignicapillus Botaurus stellaris Pandion haliaetus Larus minutus 

Circus 
aeruginosus Picus canus Regulus regulus 

Bucephala 
clangula 

Pelecanus 
onocrotalus Merops apiaster 

Circus cyaneus Porzana parva Saxicola torquata Buteo buteo 
Phalacrocorax 
carbo Pluvialis apricaria 

Circus pygargus Porzana porzana 
Streptopelia 
turtur Calidris alpina 

Phalacrocorax 
pygmeus 

Tadorna 
ferruginea 

Coracias garrulus Sylvia nisoria Sylvia atricapilla Calidris ferruginea 
Philomachus 
pugnax 

 

Crex crex Alauda arvensis Turdus merula Calidris minuta 
Plegadis 
falcinellus 

 

Dendrocopos 
leucotos Anthus spinoletta Turdus philomelos Charadrius dubius 

Pluvialis 
squatarola 

 

Dendrocopos 
medius 

Carduelis 
cannabina Turdus torquatus 

Chlidonias 
hybridus Podiceps cristatus 

 

Dendrocopos 
syriacus Carduelis chloris 

Acrocephalus 
melanopogon Chlidonias niger 

Podiceps 
nigricollis 

 

Dryocopus 
martius Certhia familiaris Actitis hypoleucos Ciconia ciconia Porzana pusilla 

 

 

2. Видове, обект на ловен туризъм 

В Столична община има 4 ловно-рибарски дружества – Изток, Запад, Север и Юг, както 

и 1 ловно стопанство – Витошко. Видовете дивеч, срещащи се на територията на 

Столична община, са представени в Таблица 11. 

Таблица 11. Видове дивеч, срещащи се на територията на Столична община 

БОЗАЙНИЦИ ПТИЦИ 

ДРЕБЕН ДИВЕЧ: ДРЕБЕН ДИВЕЧ: 

Див заек (Lepus europaeus Pall.) Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.) 

Катерица (Sciurus vulgaris L.) Яребица (Perdix perdix L.) 

Лисица (Vulpes vulpes L.) Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.) 

Бялка (Martes foina L.) Гривяк (Columba palumbus L.) 

Язовец (Meles meles L.) Гургулица (Streptopelia turtur L.) 
 

Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.) 

ЕДЪР ДИВЕЧ: Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.) 

Благороден елен (Cervus elaphus L.) Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.) 

Елен лопатар (Cervus dama L.) Лятно бърне (Anas guerguedula L.) 

Сърна (Capreolus capreolus L.) Зимно бърне (Anas crecca L.) 

Дива свиня (Sus scrofa L.) Фиш (Anas penelope L.) 

Муфлон (Ovis musimon Pall.) Лопатарка-клопач (Anas clypeata L.) 
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БОЗАЙНИЦИ ПТИЦИ 

ДРЕБЕН ДИВЕЧ: ДРЕБЕН ДИВЕЧ: 

Вълк (Canis lupus L.) Черна качулата потапница (Aythya/ Nycora/fuligula L.) 
 

Шилоопашата патица (Anas acuta L.) 
 

Горски бекас (Scolopax rusticola L.) 
 

Обикновена бекасина (Callinago gallinago L.) 
 

Скорец (Sturnus vulgaris L.) 
 

Сврака (Pica pica L.) 
 

Сива врана (Corvus cornix L.) 
 

Посевна врана (Cornus frugilegus L.) 
 

Чавка (Coloeus monedula L.) 

 

3. Горещи зони за биоразнообразието извън защитени територии и 

зони 

На територията на общината, извън защитените територии и зони, има няколко зони 

от ключово значение за биоразнообразието. Такива са например: 

• Големите градски паркове (Борисова градина, Южен парк, Северен парк, Западен 

парк, Северен парк и Парк Въртопо);  

• Реки с некоригирани корита и техните разливи (Искър, Лесновска, Железнишка, 

Витошка Бистрица, Блато); 

• Езера – язовир Искър, Панчаревско езеро, язовир Мрамор, язовир Суходол, утайник 

Кремиковци; 

• Кариери за добив на пясъци и чакъли – Враждебна, Негован, Чепинци, Челопечене, 

Кокаляне; 

• Горски масиви по склоновете на окрайните планини – Стара планина, Витоша, 

Люлин, Плана, Ихтиманска средна гора, Лозенска планина; 

• Естествени влажни зони – Горнобанско блато, Долно Боянско блато, Заблатения 

триъгълник, Казиченско блато, Негованско блато, Торфище Челопечене 

(изчезнали влажни зони), Горно Боянско блато (критично застрашена влажна зона), 

Термални извори Железница, блата в Южния парк, Германски блата (застрашени 

влажни зони). 

4. Природен парк „Витоша“ 

Природен парк „Витоша“ обхваща почти цялата едноименна планина. Около 44% от парка 

(11 900 хa) се намират в Столична община. По-голямата част от Витоша е заета от 

територии на горския фонд. В изпълнение на програмата CORINE BIOTOPS, планината 

Витоша е включена в списъка с местата, съхраняващи природни ценности с европейска 

значимост.  

a) Хабитати 

Съгласно класификацията на Палеарктическите хабитати, за територията на 

природния парк са установени 61 основни типа природни местообитания от различен 

ранг: реки, водопади, пещери, скали и др.; горските типове местообитания са 19, 

включващи широколистните, иглолистните и смесените гори; 8 типа местообитания 
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включват съобществата на храстите и ниските храстчета; тревните съобщества са 

отнесени в 14 типа природни местообитания към 2 типа хабитати са отнесени и 

обработваемите земи; 8 типа са горските култури, а урбанизираните територии са 

отнесени в 3 типа. С най-голяма значимост са горските типове местообитания, 

степните тревни местообитания, пещерите, морените и торфищните комплекси.  

b) Нисши растения 

Установени са около 500 вида сладководни водорасли. Представителите на лишеите са 

над 360 вида, като 22 от тях се срещат единствено на територията на природния парк. 

Известни са над 360 вида и вариетета мъхове, което е 47% от мъховата флора в 

България. Гъбното разнообразие е добре проучено. Броят на установените 

макромицети възлиза на 805 таксона.  

c) Висши растения 

Висшата флора на Витоша обхваща 1489 вида от 496 рода и 99 семейства. Те включват 

около 45% от известните в България видове. 

d) Лечебни растения 

Лечебните растения на територията на парка са около 150 вида, което е 10% от 

флората на планината. 

e) Безгръбначна фауна 

Фаунистичното разнообразие на сухоземни безгръбначни в парка е представено от 

първаци (260 вида), паяци (154 вида), правокрили (63 вида), мрежокрили (48 вида), пеперуди 

(116 вида), двукрили (96 вида) и мекотели (67 вида). Те представляват около 63% от 

очакваните за района около 1300 вида. Общият брой на ендемитите е 27. В границите на 

парка са установени около 30 пещери и пропасти, но тяхната безгръбначна фауна не е 

добре проучена. Досега са установени 24 вида от 16 групи сухоземни безгръбначни. В 

подземните води са установени представители на 10 групи безгръбначни – Nematoda, 

Oligochaeta, Mollusca, Ostrasoda, Ostracoda, Acari, Copepoda, Amphipoda, Syncarida и др.   

f) Риби 

В реките на територията на парка са установени 9 вида риби: балканска пъстърва, 

дъгова пъстърва, сивен, лещанка, маришка мряна, черна мряна, балкански щипок, главоч и 

струмски гушел.  

 

 

g) Херпетофауна 

Херпетофауната (земноводни и влечуги) включва 22 вида (около 42% от установените 

на територията на страната): 3 вида опашати земноводни, 7 вида жаби, 6 вида гущери 

и 6 вида змии.  

h) Птици 

В природния парк са установени 181 вида птици. Заедно с видовете, срещащи се във 

влажните зони непосредствено до границите на парка, част от които по време на 

миграция и скитания обитават границите на парка, броят им достига 236. Видовете, 
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които обитават парка през размножителния период, са 120. През последните 

десетилетия от територията на парка са изчезнали няколко вида птици, между които 

египетски лешояд, белоглав лешояд, черен лешояд, брадат лешояд и глухар.  

i) Дребни наземни бозайници  

Те са сравнително добре проучени. Видовият им състав е типичен за планинските 

райони в България. Установени са 22 вида, представители на 3 разреда, 8 семейства и 2 

подсемейства. 

j) Прилепи 

Установени са 13 вида прилепи, или около 40% от срещащите се на територията на 

страната. Три от видовете принадлежат към семейство Rhinolophide и 10 към 

семейство Vesperilionide. Най-много видове са регистрирани в Босненския карстов 

район. 

k) Едри бозайници 

В парка се срещат почти всички представители на едрите бозайници в страната. Тук 

се размножават 15 вида – 10 вида хищници и 5 вида копитни. Характерен представител 

е мечката, чиято популация е била напълно избита в началото на 20. век, но се е 

възстановила с животни от Рила планина. В момента видът обитава югозападните 

части на парка. В началото на 20. век от фауната на парка са изчезнали рисът и дивата 

коза. Последните няколко години се извършват опити за възстановяването на 

популацията на дива коза в южната част на планината.  

l) Хората и Витоша 

За жителите на столицата Витоша е разпознаваема като природен парк с голямо 

значение, неразривно свързан със София. Витоша има своето място в съзнанието и 

всекидневието на столичани и е неразделна част от живота на болшинството жители 

на столицата. Само 3.3% никога не са ходили там, докато 21.3% ходят най-малко един 

път месечно. Най-голяма част от посещаващите Витоша ходят там през лятото – 

32.9%, следвани от тези, които ходят независимо от сезона (целогодишно) – 24.2%, и 

предпочитащите планината през зимата – 11.0%. 

B. Източници на информация 

1. Нормативни документи 

a) Закон за защитените територии 

b) Закон за биологичното разнообразие 

c) Закон за лова и опазване на дивеча 

d) Закон за рибарството и аквакултурите 

e) Закон за лечебните растения 

f) Закон за защита на животните 

2. Стратегически документи 
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a) Областна стратегия за развитие на област София–град 2014-2020 г., май 
2013 г. 

b) Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради 

c) Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Столична община 2012 – 2016 г. Проект, март 2012 г. 
Столична община 

d) Програма за опазване на околната среда на Столична община 2010 г. – 2020 
г. – Част първа. Столична община. София, 2009 г. 

e) План за управление на Природен парк „Витоша“ 

3. Данни 

a) Данни от 2007 до 30.09.2017 г. за заловените кучета от екипите на ОП 
„Екоравновесие“ 

b) Приети сигнали по Зеления телефон в РИОСВ – София за периода 2010 – 
2017 г. 

c) Регистър на защитените територии и защитените зони в България 

4. Доклади и анализи 

a) Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда. 
Министерство на околната среда и водите. Изпълнителна агенция по 
околна среда. София, 2017 г. 

b) Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2016 година. 
Министерство на околната среда и водите. Регионална инспекция по 
околната среда и водите – София 

c) Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Северна 
скоростна тангента София, участък от km 0+000 до km 16+460. Том I. 
Възложител: Столична община; Изпълнител: Троева Консулт ЕООД. София, 
юли 2010 г. 

5. Публикации, статии и други 

a) Николай Нанков: През 2018 г. предстои бум в санирането 
(http://vestnikstroitel.bg/interview/168087_nikolaj-nankov-prez-2018-g-
predstoi-bum-v-saniraneto/) 

b) МРРБ и СБВПФ ще контролират съвместно санирането на сградите 
(http://vestnikstroitel.bg/news/169939_mrrb-i-sbvpf-sche-kontrolirat-
svmestno-saniraneto-na-sgradite/) 

c) МРРБ прави работна група за санирането (https://news.bg/bulgaria/mrrb-
pravi-rabotna-grupa-za-saniraneto.html) 

d) How to Prevent Birds From Flying Into Windows 
(https://www.wikihow.com/Prevent-Birds-From-Flying-Into-Windows) 

http://vestnikstroitel.bg/interview/168087_nikolaj-nankov-prez-2018-g-predstoi-bum-v-saniraneto/
http://vestnikstroitel.bg/interview/168087_nikolaj-nankov-prez-2018-g-predstoi-bum-v-saniraneto/
http://vestnikstroitel.bg/news/169939_mrrb-i-sbvpf-sche-kontrolirat-svmestno-saniraneto-na-sgradite/
http://vestnikstroitel.bg/news/169939_mrrb-i-sbvpf-sche-kontrolirat-svmestno-saniraneto-na-sgradite/
https://news.bg/bulgaria/mrrb-pravi-rabotna-grupa-za-saniraneto.html
https://news.bg/bulgaria/mrrb-pravi-rabotna-grupa-za-saniraneto.html
https://www.wikihow.com/Prevent-Birds-From-Flying-Into-Windows
https://www.wikihow.com/Prevent-Birds-From-Flying-Into-Windows
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e) Стотици милиони птици умират при удари в прозорци 
(http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/06/15/235814-
stotitsi_milioni_ptitsi_umirat_pri_udari_vprozortsi) 

f) Предотвратяване сблъсъка на птици в остъклени фасади 
(https://www.dogrami.bg/predotvratyavane-sblasaka-na-ptitsi-v-ostakleni-
fasadi/) 

g) Tell the EU to #BanLead! (http://www.birdlife.org/banlead) 

h) Sky-High Design: How To Make A Bird-Friendly Building 
(https://www.npr.org/2012/08/08/158201732/sky-high-design-how-to-make-
a-bird-friendly-building) 

C. Оценка на информацията 

Информацията за дивата природа в защитените територии и зони в Столична община 

е систематизирана и лесно достъпна. Тя се осъвременява редовно от Изпълнителната 

агенция по околна среда чрез национални проекти за картиране и мониторинг в рамките 

на системата за мониторинг на биологичното разнообразие в България. Информацията 

за дивата природа извън защитените територии/зони е голяма по обем и за дълъг 

период от време, но не е систематизирана. Тя е разпиляна в български, чуждестранни и 

международни издания, научни и научнопопулярни книги, годишници, сборници, 

периодични издания, музейни сбирки, научни и административни ведомства и др. 

Териториалният обхват на различните проучвания и разработки е бил твърде различен, 

което възпрепятства или много затруднява извършването на сравнения, съпоставки и 

анализи.  

Информацията за ловните видове (с изключение на рибите) в Столична община се събира 

редовно, на годишна база, от гореспоменатите ловно-рибарски дружества и ловно 

стопанство Витошко по време на ловните таксации. Таксациите се провеждат 

синхронизирано и по утвърдена методика и указания от Изпълнителната агенция по 

горите (ИАГ). Резултатите от преброяванията на дивеча се разглеждат и приемат от 

Ловния съвет към ИАГ към МЗХ. Данните са обществени и достъпни при поискване по 

Закона за достъп до обществена информация. 

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Брой видове 

b) Размер на популациите (бр. индивиди; бр. двойки) 

c) Площ на хабитати (ха) 

d) Брой предварително проучени от гледна точка на защитени 
сгради, обект на санирането 

e) Брой компенсационни убежища за защитени видове 
(гнездилки и къщички за прилепи) 

f) Брой скитащи кучета 

http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/06/15/235814-stotitsi_milioni_ptitsi_umirat_pri_udari_vprozortsi
http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/06/15/235814-stotitsi_milioni_ptitsi_umirat_pri_udari_vprozortsi
https://www.dogrami.bg/predotvratyavane-sblasaka-na-ptitsi-v-ostakleni-fasadi/
https://www.dogrami.bg/predotvratyavane-sblasaka-na-ptitsi-v-ostakleni-fasadi/
http://www.birdlife.org/banlead
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g) Брой възложени от Столична община изследвания на 
елементи от дивата природа 

h) Наличие на регламент за използването на оловни сачми на 
територията на Столична община 

2. Анализ 

Защитените територии в Столична община са общо 12 132 ха, или 9% от територията 

ѝ. Площта на защитените зони в общината е 16 603 ха, което се равнява на 12% от 

площта ѝ. Всички зони са одобрени от Министерски съвет, но само 3 от тях имат 

заповеди за обявяване. Четирите зони по Директивата за местообитанията все още са 

без заповеди, с което статутът им не е напълно изяснен.  

Най-важната територия за дивата природа в Столична община е Природен парк 

„Витоша“. Предизвикателство пред управлението на парка е намирането на баланс 

между опазването на природата и икономическото развитие (например развитието на 

туризъм – посетителски, с цел отдих, каране на велосипеди, ски-туризъм през зимата 

и др.). Туризмът като икономически въпрос е разгледан в доклада по направление 

Икономика.  

Възможностите за развитие на туризъм на територията на парка трябва да се 

изследват и развиват само на база съобразяване с приложимите изисквания на 

нормативната база и режимите, определени в плана за управление на защитената 

територия. Следва да се разглеждат както икономическата страна на въпроса и 

желанието на столичани и гостите на общината да се възползват от рекреационния 

потенциал на планината, така и да се оценяват възможностите на природната среда на 

Витоша да понесе свързаното с това натоварване и въздействие върху екосистемите 

и видовете, така че да не се рискува компрометиране функциите на парка по опазване на 

това природно богатство.  

Важно е да се отбележи и липсата на утвърден актуализиран план за управление на 

Природен парк „Витоша“. Планът, който действа в момента, е с период от 2005 – 2014 

г., но до приемането на нов остава в сила, а изработеният актуализиран план все още не 

е приет. 

Броят на видовете (по групи) и хабитатите, обект на опазване в Натура 2000 в 

общината, по националното и европейското законодателство са представени в 

Таблица 4.  

Таблица 4. Брой на видове по групи и хабитати, обект на опазване в Натура 2000 на територията на 
Столична община, и процентното им участие от общия брой видове и хабитати на национално ниво 

Група видове/хабитати Столична община (бр.) Общо за България (бр.) % 

Птици 151 341 44% 

Земноводни и влечуги 16 54 30% 

Бозайници 28 67 42% 

Безгръбначни 44 45 98% 

Риби 8 25 32% 

Растения 38 585 6% 
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Хабитати 36 90 40% 

От ловните видове според Закона за лова и опазване на дивеча в Столична община се 

срещат 32 вида (Таблица 11), което е 70% от общо 46 вида обект на лов за страната. 

Горещите зони за биоразнообразието в общината са няколко типа – влажни зони, гори и 

паркове. Те играят роля на екологични коридори за биоразнообразието, свързващи 

защитените територии и зони една с друга, което е жизненоважно за дългосрочното 

опазване на природата в общината. Тъй като са извън защитените територии и зони, 

тази места не са обект на мониторинг, проучвания и опазване. Необходимо е 

провеждането на инвентаризация, картиране и оценка на екологичната стойност на 

тези горещи зони. То ще доведе до възможност за по-добро запазване на дивата природа 

в общината, както и предоставяне на по-добри възможности за рекреация и 

образование. Това би следвало да е един от приоритетите на общината. 

Други важни предизвикателства пред Столична община са: 

- Саниране на сгради и защитени видове 

С началото на реализация на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) през 2015 г. се поставя началото на най-

масовото унищожаване на защитени видове в съвременната история на страната. 

Оказва се, че програмата и свързаните с нея процедури не отчитат наличието на 

защитени видове в градска среда, и по-специално – в сградите. Предвид, че в Столична 

община има най-голям брой сгради за саниране, щетите също ще са най-големи. Основно 

засегнати от НПЕЕМЖС са бързолетите и прилепите, които обитават пукнатини, 

фуги, отдушници или други кухини по покривите и стрехите на сградите. Колониите на 

тези видове в една единствена сграда често наброяват от десетки до стотици 

индивиди. През 2016 – 2017 г. са подадени многобройни сигнали от природозащитни 

организации и граждани за случаи на зазиждане на живи животни в сградите в нарушение 

на Закона за биологичното разнообразие. Междуведомствена работна група към 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството се стреми да намери 

решение по темата. В групата участват представители на природозащитната и 

научната общност в България, като се използва международният опит за справяне с 

предизвикателството. Към момента няма представител на Столична община в тази 

работна група. Идентифицирани са следните възможности за действие: 

o Предварително обследване и картиране на колониите и потенциалните 

убежища на защитените видове и предписване на мерки за съхраняването 

им, включително и съобразяване на провеждането на строителните 

работи с периодите на размножаване и зимуване на сградите от 

видовете;  

o Поставяне на компенсаторни убежища за защитените видове под 

формата на гнездилки и къщички за прилепи по примера на словашкия опит 

в сферата; 

o Регламентиране и интегриране на мерки в НПЕЕМЖС. 

Предизвикателството пред Столична община е активното ѝ участие в решението на 

гореизложения проблем, както и използването на вътрешни механизми за регламент и 

контрол на дейностите по санирането. 
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- Сблъсъци на птици с остъклени фасади на сгради 

Явлението е често срещано във всички големи градове в света. То не подминава и гр. 

София с увеличаването на строителството на нови високи и модерни сгради. 

Явлението засяга основно птиците по време на размножителния им период и по време 

на миграция. През размножителния период повечето птици стават териториални и 

виждайки отражението си в огледалните стъкла, се опитват да предпазят 

територията си. Нападайки предполагаемия натрапник, се блъскат в стъклата и често 

загиват. По време на миграция (особено есенната) през територията на града минават 

стотици хиляди птици на ден. Тогава е и най-сериозен проблемът със сблъсъците. Най-

често страдат птици, които прелитайки от дърво на дърво, объркват отражението с 

истинско дърво. По това време на годината мъртви птици се намират всекидневно 

около всяка сграда с огледални стъкла в града. Мерки за превенция и намаляване на 

смъртността на птиците съществуват и е необходимо тяхното прилагане на 

територията на общината. Примери за подобни мерки са: 

o Поставяне на стикери и различни висящи предмети по стъклата, с което 

те стават по-лесно видими за птиците;  

o Използване на стъкла с ултравиолетово отражение, които птиците 

виждат; 

o Съобразяване на разположението на сградите и растителността едни 

спрямо други, за да се намали отражението, и др. 

Следва да се проведе проучване за оценка на загубите на биоразнообразие в Столична 

община в резултат на описания проблем, както и информационна кампания по темата с 

цел въвличане на обществото в решаването му. 

- Спасителен център за диви животни 

В София функционира един официален спасителен център за диви животни – Зоопарк 

София. Случаите на пострадали животни в резултат на човешката дейност в Столична 

община обаче надхвърлят възможностите и капацитета за прием и лекуването им в 

зоопарка. Поради тази причина от няколко години в София бе създаден и функционира 

спасителен център за диви животни, управляван от Фондация „Дивите животни“ с 

помощта на ветеринарна клиника „Добро хрумване“. Той се издържа изцяло от 

индивидуални дарения и работа на доброволни начала. Опазването на дивата природа в 

общината изисква по-голяма ангажираност от страна на администрацията. 

Предизвикателство пред нея е увеличаване на капацитета на Зоопарк София, в т.ч. 

обособяването на пространствена и административна част за целите на спасяването 

на диви животни, пострадали от човешка дейност, както и осигуряването на човешки 

и финансов ресурс за работата му. Друга възможност за справяне с това 

предизвикателство е подпомагане на неправителствените организации, вече 

въвлечени в дейността, като например осигуряване на общински терен и 

инфраструктура за работа на един втори спасителен център на територията на 

общината. 

- Безстопанствени кучета 

Безстопанствените кучета представляват заплаха в 2 направления. Едното е 

здравният риск за хората, а второто е свързано със загуби на популациите дивеч и 

защитени видове. За борба с проблема в Столична община е създадено Общинско 
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предприятие „Екоравновесие“ в изпълнение на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 – 2016 г.   

Заловените безстопанствени кучета се кастрират, ваксинират, обезпаразитяват, 

маркират и връщат обратно по местата, от които са заловени. Кучета, проявяващи 

агресивно поведение, или кучета заловени на места, на които връщането е недопустимо 

съгласно Закона за защита на животните (например детски градини, ясли, училища и 

болници), се настаняват в общински приюти. Към момента ОП „Екоравновесие“ 

стопанисва 3 общински приюта и 1 ветеринарна клиника. В резултат от предприетите 

действия се забелязва трайна тенденция на намаляване на броя на безстопанствените 

кучета в общината в периода 2007 – 2016 г. и увеличаване на броя на осиновените 

животни от граждани (Фигура 2). Необходимо е разработването на нова програма за 

бъдещ период, на база на постигнатите резултати и научените уроци от старата. 

 

Фигура 2. Динамика на заловените, осиновените и числеността на безстопанствените кучета на 
територията на Столична община за периода 2007 – 2016 г. 

- Оловни сачми 

Използването на оловни сачми при лова е актуална тема на европейско ниво. 

Европейската агенция по химични вещества обсъжда със заинтересованите страни 

забраната им във влажните зони. Това се налага заради огромните загуби, които ключови 

видове от биоразнообразието търпят. Лебеди, гъски, орли и много други поглъщат 

сачмите, които се депонират в природата от отстрела, оловото атакува 

храносмилателната им система и причинява смърт. Столична община следва да вземе 

мерки по проблема и да участва при обсъждането му, както и да се инициира 

въвеждането на вътрешни за територията на общината регламенти за употребата на 

оловни сачми.  

- Инвазивни видове 
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Липсват систематични изследвания за инвазивните видове на територията на 

Столична община и тяхното въздействие. Необходимо е то да се отчита при 

ландшафтното планиране и управлението на зелената система. 

- Други теми и предизвикателства 

 

o Разработване на проект за визуална информация за биоразнообразието и 

защитените територии в общината (например мобилно приложение и 

интерактивна карта на района) 

o Провеждане на природозащитни образователни инициативи 

o Осигуряване на допълнителни източници на финансиране за опазване на 

природата 

o Повишаване на квалификацията на персонала на Столична община във 

връзка с опазването на природните ресурси 

o Създаване на партньорства с природозащитните организации 

3. Заключение 

Столична община има богато биологично разнообразие и в границите ѝ са разположени 

важни защитени територии и зони.  

През изминалите 2 години програмата за саниране на сгради създава лоша практика, при 

която са унищожени много защитени видове – птици и прилепи.  

Друго предизвикателство, изискващо мерки, са сблъсъците на птици с остъклени 

фасади на сгради.  

Столична община демонстрира много добра работа в решаването на проблема с 

безстопанствените животни, като този проблем може да бъде един от напълно 

решените в следващите няколко години.  

Общината не се възползва пълноценно от богатото биологично разнообразие на 

територията си. Нужни са действия по включване на дивата природа в Столична 

община в живота на столичани чрез образователни инициативи, информационни 

кампании, туристически дейности и др. 

E. Необходимост от изследвания 

1. Картиране и инвентаризация на горещи зони за биоразнообразието 

в Столична община; 

2. Проучване на разпространението и числеността на защитените 

видове, обитаващи сгради, във връзка с Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

3. Инвазивни видове (растения и животни) – проучване и оценка на 

влиянието им върху естествените екосистеми 

4. Биотопни дървета – нужда от тяхното съхранение 

5. Бракониерство – интензивност и ефект върху природата 
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6. Отглеждането на защитени видове без необходимите документи 

за произход – оценка на състоянието на проблема 
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XII. ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ  

A. Описание 

Екосистемните услуги са директните и косвените ползи за човечеството от добре 

функциониращи екосистеми (природа). Екосистемните услуги според 

класификационната система на CICES са: 

• Материални – вода, храна, енергия, материали и др.; 

• Регулаторни и поддържащи – пречистване на въздуха, водите, разграждане на 

отпадъчни материали, детоксикация, почвено плодородие, опрашване на 

растенията и др.  

• Културни – духовни, рекреационни, образователни, естетически, научни функции 

и др. 

Всеобщата представа за екосистемните услуги е, че те са даденост и следва да бъдат 

безплатни, въпреки че са жизненоважни за съществуването и благосъстоянието на 

човека и липсата им би довела до неблагоприятни последици за човечеството. 

Екосистемните услуги като концепция много лесно могат да се разберат при сравнение 

със стандартни пазарни продукти, например имот. Имот, намиращ се в кв. Люлин, има 

цена, определена на пазарен принцип. Ако хипотетично предположим, че съществува 

имот със същите характеристики в друг квартал, например кв. Драгалевци, 

стойността на имота би била значително по-висока (приемаме, че всички други условия 

за купувача са еднакви). Причината за това са именно екосистемните услуги. Готови сме 

да заплатим повече за един и същи продукт, за да имаме достъп до чист въздух, гледка, 

достъп до гора и т.н., но нито чистият въздух е на собственика на имота, нито 

гледката, нито гората.  

Според Европейска стратегия за биоразнообразието, обхващаща периода до 2020 г., 

екосистемите деградират и са нужни спешни мерки за тяхното съхранение. Една от 

мерките в Стратегията е да се картират и остойностят екосистемните услуги от 

всички членки на Съюза и до 2020 г. те да бъдат интегрирани в системите за отчитане 

и докладване на европейско и национално ниво. 

Гражданите на Столична община също се възползват от редица екосистемни услуги, 

които тепърва предстои да бъдат картирани и остойностени.  

B. Източници на информация 

1. Нормативни документи 

Липсват 

 

 

2. Стратегически документи 
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Европейска стратегия за биоразнообразието, обхващаща периода до 2020 г. 

3. Данни 

Проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и 

картиране“ (TUNESinURB)  

C. Оценка на информацията 

Данни за екосистемните услуги за Столична община не са обобщавани, освен в проект 

TUNESinURB. В Столична община не е извършвано детайлно картиране на 

екосистемните услуги в урбанизираната територия. По проект TUNESinURB е 

извършено картиране на национално ниво по налични данни, без да се претендира за 

висока точност при определянето им. В проекта пилотно се прави пълно картиране на 

екосистемните услуги в гр. Карлово.  

Наличната информация за Столична община може да се оцени като недостатъчна до 

липсваща. 

D. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

a) Налични екосистемни услуги 

b) Необходими/търсени екосистемни услуги 

c) Стойност/цена на екосистемните услуги 

 

2. Анализ 

Общото схващане за екосистемните услуги е, че това са тези природни блага, които са 

„безплатни“ и са даденост за човечеството. Истината обаче е, че екосистемните 

услуги не са даденост и при деградиране на екосистемите тези услуги могат да 

изчезнат частично или напълно, което би имало пряко въздействие върху 

благосъстоянието на населението и качеството на живот.  

Типичен пример за екосистемна услуга, от която всички хора се възползват, но не 

заплащат за нея, е водата. Сумата, която столичани заплащат за водата, която 

използват в домовете си, включва разходи за пречистване и доставка, но не се заплаща 

цената за самата вода. На практика приемаме, че водата е даденост, която никога няма 

да изчезне, а това не е вярно. Традиционната икономика не включва разходите за 

формирането и поддържането на екосистемната услуга просто защото става дума за 

непазарен продукт.  

Остойностяването на екосистемните услуги и включването им в икономиката е 

сериозно предизвикателство за запазването на екосистемите. Плащанията за 

екосистемни услуги, от една страна, ще позволят отделяне на капитал, предназначен 

за поддържане на екосистемите, но, от друга страна – ще доведат до по-ефективно 

използване на природните ресурси. Отново примерът с водата в домовете на 

столичани би бил удачен за по-добро пояснение. Ако столичани заплащат за 
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екосистемната услуга „вода“ (а не само пречистването и доставката ѝ), парите ще 

бъдат насочени към опазване на горите, благодарение на които „се формират“ водите 

на яз. Искър, от една страна. От друга, реалната цена на тази екосистемна услуга ще 

позволи навлизането на иновативни решения за по-ефективно използване на този 

ресурс. През XXI век в София (и в много други европейски градове) все още използваме 

пречистена питейна вода за хигиенни и санитарни нужни, основно поради липса на 

инфраструктура, но и поради „безплатната“ вода, която приемаме за даденост. 

Включването на стойността на екосистемната услуга „вода“ в общата цена на 

доставената вода ще позволи изграждане на иновативна инфраструктура (отделна 

инфраструктура за води за питейни, хигиенни и санитарни нужди – разделяне на 

потоците; система за повторно използване на водите, например тези за хигиенни 

нужди да се използват впоследствие за санитарни нужди; система за включване на 

дъждовните води във водоснабдяването), при която водата ще се използва в затворен 

цикъл, а за питейни нужди ще се използва свежа вода, която ще е в много по-малки 

количества.  

Друг пример за екосистемна услуга, от която много столичани се възползват, е Витоша. 

Витоша предоставя условия за отдих и туризъм в непосредствена близост до 

столицата. Тя е символ на София. При сегашния икономически модел гражданите чрез 

данъците си заплащат разходи, свързани с поддръжка на туристическа 

инфраструктура, разходи за служители, ангажирани с управление на територията, 

разходи за опазване на видове и хабитати (за Природен парк „Витоша“, в който попада 

по-голямата част от планината). При този модел финансите, които са насочени към 

управление на територията на Витоша, не са в съответствие с услугите, които 

Витоша предоставя на столичани, което от своя страна води до неравномерно 

разпределение на обществените финанси. Имайки предвид, че вече в световната 

практика съществуват решения, то следва Столична община да започне разговори с 

централната власт за въвеждане на входна такса, която да отчита разходите за 

екосистемните услуги.  

Всичко това изглежда като футуристична картина, но това е бъдещето и София като 

европейска столица ще върви по тези стъпки.  

3. Заключение 

Предвид, че темата за екосистемните услуги и остойностяването им е непозната за 

обществото, Столична община ще има огромна роля в представянето на информация за 

по-добро разбиране на екосистемните услуги.  

Столична община следва да подготви сериозна разработка за картиране на наличните 

екосистемни услуги, определяне на нуждата на гражданите от екосистемни услуги и 

остойностяването им. За успешното изпълнение на тези задачи включването на 

гражданите има ключово значение, тъй като успехът ще зависи от начина на мислене на 

хората. 

 

E. Необходимост от изследвания 

• Картиране на екосистемните услуги, 
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• Определяне на необходимостта/търсенето на гражданите на Столична община 

на екосистемни услуги, 

• Остойностяване на екосистемните услуги, 

• Въвличане и ангажиране на гражданите в процеса на разбиране на начина на 

функциониране на екосистемните услуги. 

• Оценка на екосистемните услуги, предлагани от Витоша, и тяхното 

остойностяване  

• Проучване на нагласите на столичани към заплащане на входна такса за влизане в 

парк „Витоша“. Преди въвеждане на таксата следва да се инициира активна 

комуникация с гражданите с цел разяснение и акцентиране върху смисъла на 

събиране на финанси чрез входната такса, както и да се гарантира прозрачност 

при ползването на събраните средства. Плащанията за екосистемни услуги не 

се събират в бюджета, а се използват целево за поддържане на екосистемните 

услуги. 

Съществуват редица методики за картиране и остойностяване на екосистемните 

услуги. Кои ще бъдат най-подходящи за нуждите на Столична община зависи от 

наличните данни, специфики в управлението и др.  


