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1. Анализ на стратегическите документи 
Подробен анализ на стратегическите документи, свързани с водоснабдяването и 

канализацията, е представен в Приложение I.5.1 Водоснабдителна система. 

 

1.1. Изпълнение на индикативните програми към плановите 

документи  

 

 
Източник: Регионално прединвестиционно проучване 

 

Както и при водоснабдителната система, броят на изпълнените канализационни 

проекти до 2017 г. включително е незначителен. Основно това се дължи на липсата на 

проектна готовност и необходимост от огромен финансов ресурс, с който СО не 

разполага. 

 

Необходимо е да се оптимизира изборът на проектни предложения, като се определят 

критерии за постигане на съответствие със заложените финансови рамки на 

съответните стратегически документи. 

 

2. Анализ на текущото състояние 
Естественият релеф и протичащите през София реки благоприятстват за изграждане 

на предимно гравитачна канализационна система, която е проектирана и функционира 

като смесена с петкратно разреждане на отпадъчните битови води. Гравитачното 

отвеждане на отпадъчните води ограничава възможните трасета на отливните канали 

и канализационните колектори в равнинната част на града и околоградския район. Поради 

тази причина има изградени канализационни помпени станции, които са ситуирани в 

северните и източните части на града. 

 

2.1. Анализ на състоянието по компоненти 

2.1.1. Главни канализационни колектори 

Изграждането на главните колектори следва хронологично разрастването на гр. София. 

Обособени са общо 12 главни канализационни колектора, които отвеждат отпадъчните 

води от град София и част от околоградските територии до ГПСОВ “Кубратово”: Водящ 

колектор 1 и Водящ колектор 2, Десен Какачки, Суходолски – Ляв и Десен, Владайски – Ляв и 

Десен, Перловски – Ляв и Десен, Слатински – Ляв и Десен, Колектор „Младост-Дружба“. С 

разрастване на урбанизираната територия на столицата, част от канализационните 

колектори, преминаващи през централната градска част на София, са дублирани. 

 

Трасетата на главните колектори през по-голямата си част са разположени успоредно 

на бреговете на речните корита, а напречните им сечения са подбрани така, че да 

отвеждат гравитачно отпадъчните води в ГПСОВ „Кубратово“. Оптимално са 

използвани възможностите за изграждане на дъждопреливници с цел намаляване на 

размерите им. По колекторите са изградени и преливно-разпределителни шахти за 

прехвърляне на водни количества от по-рано изградени към по-нови колектори и/ или 

дубльори.  
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Към 2017 година дължината на главните канализационни колектори и техните дубльори 

на територията на компактния град е над 430 км.  

 

В настоящото синтезирано описание на главните канализационни колектори са 

разгледани първо Водящ колектор 1 и Водящ колектор 2, като първостепенни колектори, 

отвеждащи отпадъчните води в ГПСОВ „Кубратово“. Следва описание на колекторите 

от запад на изток: Десен Какачки, Суходолски – Ляв и Десен, Владайски – Ляв и Десен, 

Перловски – Ляв и Десен, Слатински – Ляв и Десен.  

 

 
Източник: Софияплан 

 

Водящ Колектор 1 е колекторът, който отвежда отпадъчните води на гр. София и част 

от прилежащите крайградски територии в ГПСОВ „Кубратово“. Минава през равнинен 

терен с малък наклон и високи подпочвени води. Напречно сечение на колектора е 

правоъгълен профил с различни размери в отделните участъци. Колекторът е транзитен 

и няма собствен прилежащ водосбор. Дубльори не са изградени. Подколектори за Водящ 1 

се явяват Водящ колектор 2 и останалите главни канализационни колектори и техните 

дубльори по поречието на реките Какач, Суходолска, Владайска, Перловска и Слатинска. В 

последния участък - от ГПСОВ до ПрШ, ВК 1 е с обратен наклон на дъното. На практика 

колекторът не провежда водните количества, за които е оразмерен. 

 

Водящ Колектор 2 е един от новоизградените колектори за града. Отводнява източната 

част на София и прилежащите крайградски територии. ВК 2 е трасиран през равнинен 

терен с малък наклон, с малка дълбочина в последния си участък и високи подпочвени води. 

Във водосбора на ВК2 попадат териториите на ж.к. “Левски-В” и “Левски Г”, части от кв. 

“Хр. Ботев”, „Младост 1А“, 2, 3 и 4, ж.к. ”Дружба – 1” и ж.к. ”Дружба – 2”, Промишлена зона 

“Гара Искър”, Промишлена зона “Горубляне” и кв. ”Горубляне”,  в.з. „Американски колеж“. 

Поради разрастване на урбанзираната територия на София и околоградския район ОУП 

предвижда да се дублира в няколко участъка, както и да бъдат изградени няколко 

подколектора. Трябва да се извърши актуализация на проектите за непостроените 

отливни канали, защото неизградеността им нарушава работата на канализационната 

мрежа и ГПСОВ “Кубратово“ по време на дъжд. 

 

Десен Какачки Колектор (ДКК) отвежда отпадъчните води от северната и западната 

част на гр. София и гр. Банкя. Изграден е от заустването му до река Какач и Софийския 

околовръстен път. Трасето му е по десния бряг на р. Какач и по левия бряг на р. 

Суходолска. Десният Какачки колектор отводнява около 30% от територията на гр. 

София и 100% от територията на гр. Банкя и квартали. Десният Какачки колектор няма 

изградени дубльори, в него заустват няколко подколектора. 

 

Десният Какачки колектор е изграден сравнително плитък, тъй като преливните шахти 

и отливни канали са обвързани с проектни нива на бъдеща корекция на р. Какач. Основни 

причини за неизградеността на отливните канали са липсата на корекция на реката и 

регулационни проблеми, вследствие на които реализацията на отливните канали е 

затруднена или невъзможна. Неизградеността на отливните канали нарушава по време 

на дъжд работата на ГПСОВ “Кубратово”. За правилната работа на ДКК трябва да се 

доизградят и няколко подколектора.  
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Ляв Суходолски Колектор (ЛСК) е изграден от заустването му в Десния Какачки Колектор 

до кв. „Суходол“. В преобладаващата си част трасето му е успоредно на р. Суходолска. 

Отводнява части от Промишлена зона „Военна рампа“ и „Орион“, части от кв. „Надежда 1“, 

части от кв. „Модерно предградие“, части от „Люлин“ – м. „Сливница-Изток“ и м. “Люлин-

Център“, кв. „Люлин“ 10, 6, 7 и част от 5, както и кв. „Суходол“.  

 

Поради лошото състояние на съществуващата земна корекция на р. Суходолска не е 

довършено строителството на два отливни канала. Неизградеността на отливните 

канали нарушава работата на ГПСОВ “Кубратово” по време на дъжд. Изграждането на 

отливните канали е свързано с изграждането на корекцията на река Суходолска. 

Необходимо е и доизграждане на няколко подколектора. 

 

Десен Суходолски Колектор (ДСК) е частично изграден през 2003 година в участъка на кв. 

„Надежда-Триъгълника“ и е заустен в Ляв Суходолски колектор. Към момента отводнява 

само м. „Надежда-Триъгълника“. Съгласно ОУП се предвижда доизграждане на Десен 

Суходолски колектор от заустване в Десен Какачки колектор. Необходимо е доизграждане 

на канализационни колектори в м.“Орландовци“. 

 

Ляв Владайски Колектор (ЛВК) и Дубльор на ЛВК са разгледани съвместно поради 

близостта на трасетата им и обща водосборна площ. Водосборните площи на ЛВК и ДЛВК 

обхващат териториите на: м.”Карпузица”, ж.к. “Овча купел 1 и 2”, кв. “Горна баня”, част от 

м. “Факултета”, ж.к. “Красна поляна”, м. ”Разсадника – Коньовица”, м. “Разсадника – 

Бежанци”, м. “Фондови жилища”, м. “Вълчо Иванов”, м. „Илинден“, м. „Света Троица“, Зони Б-

18, Б-17, Б–16, Б-15. В Левия Владайски колектор се заустват Гаровия колектор и Дубльора 

на Гаровия колектор.  

 

Констатирана е необходимост от доизграждане на подколекторите и съоръженията към 

Левия Владайски колектор и неговите дубльори. Доизграждане на ДЛВК ще позволи 

въвеждането в експлоатация на новите канализационни колектори, които отводняват 

кв. “Горна Баня”, ж.к. “Овча купел”, местностите “Овча Купел”, “Карпузица”, “Манастирски 

ливади - Запад”, “Триъгълника – Бъкстон” и др., без да се увеличава рискът от 

наводняване на съществуващата канализационна мрежа в кв. “Хаджи Димитър” и м. 

”Малашевци”. Също така ще се елиминира и заустването в р. Владайска на непречистени 

отпадъчни води от Промишлена зона ”Хаджи Димитър”.  

 

Десен Владайски Колектор (ДВК) 

Това е първият колектор на гр. София, изграждан през периода 1898 - 1911 г. в участъка 

от площад „Сточна гара“ до бул. „Христо Ботев“ с яйцевидни профили. Колекторът 

отводнява м. “Гърдова глава”, кв. Бояна, м. ”Павлово – Бъкстон”, м. “Бъкстон”, Промишлена 

зона “Средец”, част от зона Б–5, половината от централна градска част и района на 

Сточна гара.  

 

В участъка от бул. “Никола Петков“ до бул. „Гешов“ колекторът минава през частни 

имоти (с възстановена собственост).  

 

За елиминиране на директните зауствания на отпадъчни води в река Владайска от кв. 

„Княжево“ (м. „Гърдова глава“ и в.з. „Килиите“) е необходимо доизграждане на ДВК в 

участъка от ул. „Белоток“ до ул. „601“. За реализирането на този обект е необходимо 

коригиране на река Владайска.  

 

Дубльор на Десен Владайски Колектор (ДДВК) 

Предназначението на Дубльра на Десния Владайски колектор е да отвежда отпадъчните 

води от Десния Владайски колектор и малка част от Левия Перловски колектор във Водящ 

Колектор 1.  

 

Към момента, поради неизграденост на Дубльора на Левия Владайски колектор в участъка 

от ул. “Г. С. Раковски“ до Десен Какачки колектор, Дубльорът на ДВК приема водите от 

Десен Владайски колектор и включената в него част от Ляв Перловски колектор, Ляв 

Владайски колектор и неговия Дубльор, Гаров колектор и неговия Дубльор. Водосборната 

му площ съвпада с водосборната площ на ДВК, като се добавят части от м. “Хаджи 

Димитър“ и водосборните площи на малка част от Ляв Перловски колектор.  

 

Поради неизграденост на участъци от колектора, значителна част от него не се 

използва ефективно. Това налага изграждането на дубльори, подколектори и съоръжения, 

които ще намалят натоварването и ще увеличат капацитета му. 

 

Доизграждането на канализационната мрежа в м. „Манастирски ливади - Запад“, м. 

„Гърдова глава“ и м. „Килиите“ ще натовари много ДВК и неговия съществуващ Дубльор. 

Това е още една причина, заради която изграждането на първия етап от Дубльора на ЛВК 

(от заустване в Десен Какачки колектор до ул. “Г. С. Раковски“) е наложително и спешно. 

 

Ляв Перловски колектор (ЛПК) 

Колекторът е изграждан в началото на 20-ти век с яйцевидни профили 60/90 см и 80/120 

см. Той отводнява прилежащата Централна градска част - заключена между бул. 

„Тотлебен“ и р. Перловска, част от Медицинска академия, околното пространство на  

НДК и м. „Хаджи Димитър“. 
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Дубльор на Ляв Перловски Колектор (ДЛПК) 

Изграден е през 1975-1984 година от заустването си в колектор „Водящ 2“ (северно от 

кв. „Васил Левски – Г“) до м. „Крива река“. Трасето му е по левия бряг на р. Перловска в 

участъка от ул. “Резбарска“ до НДК. В Дубльора на Левия Перловски колектор освен по-

голямата част от отпадъчните води на Левия Перловски колектор се включват и част 

от водите на Водящ 1 и Десен Перловски колектор. 

 

Във водосборната площ на дубльора попадат териториите на м. “Крива река“, м. 

“Буката“, м. „Зона Г-2“ и района около НДК , водосборът на Левия Перловски колектор и 

част от м. „Хаджи Димитър“. Дубльорът провежда предимно шесткратно разредените 

отпадъчни води от териториите, през които преминава. Колекторът по ул. “Проф. 

Никола Михайлов“ трябва да се доизгради. 

 

Десен Перловски Колектор (ДПК) и Дубльор на Десен Перловски Колектор (ДДПК) 

Двата колектора са разгледани съвместно поради близостта на трасетата им и обща 

водосборна площ. ДПК започва да се изгражда в периода 1925 - 1935 година. ДПК е изграден 

от заустване във Водящ колектор 1, по десния бряг на р. Перловска до бул. “България“. 

 

Дубльорът на Десен Перловски колектор е изграден в участъка от заустване в Десния 

Перловски Колектор във Водящ колектор 1, по десния бряг на р. Перловска и по бул. “Евлоги 

и Христо Георгиеви“ до ул. “Виктор Юго“. Десния Перловски колектор и Дубльорът на 

Десен Перловски колектор имат подколектори за всички територии в техния водосбор. 

Констатирана е необходимост от доизграждане на техни подколектори и съоръжения.   

 

Ляв Слатински Колектор (ЛСК) 

ЛСК е изграден от заустването си в Десен Перловски колектор до м. „Хладилника“. 

Отводнява части от м. „Хладилника“, м. „Лозенец“,м. „Борисова градина“, м. „Изток“, м. 

„Изгрев“, м. „Гео Милев“, м. „Христо Смирненски“ и м. „Сухата река“. Има изградени 5 

подколектора – за м. „Сухата река“, за м. „Христо Смирненски“ и м. „Гео Милев,  за м. 

„Изток“, м. „Лозенец“ и м. „Борисова градина“ и колектор м. „Хладилника“. Необходимо е 

доизграждане на различните участъци от Дубльора на Десния Слатински колектор и 

подколекторите към него. 

 

Дубльор на Ляв Слатински Колектор (ДЛСК) 

Като Дубльор на ЛСК функционира колекторът по ул. “Гаврил Кръстевич“ в участъка от  

ПрШ при стадион „Георги Аспарухов“ до преливно-разпределителна шахта на ул. “Батуня“ 

и ул. “Ст. Богориди“. През 90-те години е изградена преливно-разпределителна шахта на 

ул. “Гаврил Кръстевич“ и Ботевградско шосе, от която се пренасочват отпадъчни води 

от колектора по ул. “Гаврил Кръстевич“ (функциониращ като Дубльор на Левия Слатински 

колектор) по колектора по Ботевградско шосе към Водящ Колектор 2. По левия бряг на р. 

Слатинска, северно от бул. “Владимир Вазов“, е изграден канал П 150/180 см, който 

зауства в реката. Този канал е част от Дубльор на ЛСК, чието доизграждане е 

преустановено. 

 

През 2010-2011 г. започва изграждане на Дубльор на ЛСК в м. „Христо Смирненски“. 

Изграден е ДЛСК от заустване в Десен Слатински колектор до бул. „Шипченски проход“, 

заедно с отливен канал. Тази част от Дубльора на ЛСК е предвиден за отводняване на кв. 

„Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“ и части от „Лозенец“. Водосборна площ на ДЛСК съвпада с 

водосборната площ на Левия Слатински колектор. Необходимо е доизграждане на негови 

колектори и подколектори.  

 

Десен Слатински Колектор 

ДСК е изграден от заустването си в колектор „Водящ 1“ (парк „Малашевски гробища“) до 

м. „Хладилника“. С финансиране по програма ИСПА е доизграден участъкът от ДСК в м. 

„Хладилника“, което позволява поетапното канализиране на кв. „Кръстова вада“ и 

„Драгалевци“. 

 

ДСК е дублиран в два участъка - колектор в м. „Малашевци“ (от дюкера до ул. „Бесарабия“) 

и колектор по бул. „Асен Йорданов“. Колекторът отводнява местностите „Васил Левски“, 

„Христо Ботев“, „Слатина“, прилежащата част от „Христо Смирненски“, „Полигона“, 

прилежащата част от кв. „Изток“, „Мусагеница“, „Младост 1“, „Дианабад“, „Дървеница“, 

„Студентски град“. Предвижда се да приеме отпадъчните води от бъдещата мрежа на м. 

„Кръстова вада“, „Витоша ВЕЦ Симеоново“, „Малинова долина“, както и „Драгалевци“, 

„Симеоново“ и прилежащите вилни зони (в.з. „Киноцентър“, в.з. „Симеоново-Драгалевци“, 

в.з.  „Симеоново-север“). 

 

Констатирана е необходимост от изграждане на колектори и подколектори на Десен 

Слатински колектор, като това е свързано с осигуряване на допълнителен капацитет  за 

присъединяване на нови територии, в които предстои да се доизгражда канализация. 

 

Колектор „Младост-Дружба“ 

Основен подколектор на „Водящ 2“ – негово продължение през територията на „Дружба“ 

2, северно на Научно Производствена Зона „Изток“, източно на м. „Младост“ 3 и 4, и по ул. 

“Филип Аврамов“ и ул. “Самара“ до Бизнес парка. Колекторът отводнява части от м. 

„Горубляне“, м. „7-ми километър“, м. „Младост“ 2, 3 и 4. Не е изграден отливният канал на 

дъждопреливник при ул. “Георги Белов“. Трасето на отливния канал не е регулационно 
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обезпечено. Съществуващите подколектори са колектор за кв. „Горубляне“, два 

колектора за кв. „7-ми километър“, колектори за м. „Младост“ 3 и колектори в м. 

„Младост“ 4. Необходимо е доизграждане на подколектори, за да се подобри 

ефективността на колектора. 

 

Гаров Колектор и Дубльор 

Изграден е от района на площад „Сточна гара“ (при моста на жп линията София - Пловдив, 

където Ляв Владайски колектор зауства в Дубльора на Десен Владайски колектор) до м. 

„Захарна фабрика“ и Западен парк. Преминава през територията на Централна гара, в 

някои части успоредно на жп линиите. Във водосборната площ на колектора се включват: 

част от Западен парк, м. “Работнически жилища”, м. “Захарна фабрика”, м. “Фондови 

жилища”, м. „Банишора“, района около Централна гара. 

Има изградени 3 подколектора - за м. „Захарна фабрика“, за м. „Фондови жилища“ и за м. 

„Банишора“. 

 

Съгласно ОУП, броят на облекчителните връзки от Гаровия колектор към Дубльора са 

недостатъчни. Предвижда се и изграждане на преливна шахта на Гаровия колектор при 

пробива на ул. “Данаил Николаев“. Отливният канал ще се зауства в р. Владайска при 

площад „Сточна гара“. 

 

Дубльор на Гаров Колектор 

Трасето на Дубльора на Гаровия колектор е южно на Гаровия колектор. Осигурява 

гравитачно отводняване на пешеходните подлези по бул. „Княгиня Мария Луиза” и 

Предгаровия площад. Зауства в Ляв Владайски колектор в участъка на площад „Сточна 

гара“, изграден е до ул. „Опълченска“. Водосборната му площ включва територията на м. 

“Фондови жилища” и м. „ж.к.Банишора“ (района около Централна ЖП гара). Има два 

подколектора - по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и за за м. „ж.к.Банишора“. 

 

2.1.2. Зауствания 

Заустванията на отпадъчни води във водни обект, на територията на Столична община 

могат да бъдат разделени на няколко основни групи: 

• група 1 - зауствания след ПСОВ (собственост на Столична община); 

• група 2 - зауствания на отливни канали на дъждопреливници; 

• група 3 – нерегламентирани зауствания, без пречистване; 

• група 4 – зауствания от ЛПСОВ (които не са собственост на Столична община). 

 

Заустванията от група 1 и група 2 обхващат ГПСОВ „Кубратово“ и ПСОВ „Войнеговци“, и 

заустените в тях канализационни мрежи. Те имат действащи разрешителни за ползване 

на воден обект – р. Искър, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, 

издадени от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район. 

 

С понятието нерегламентирани зауствания се определят директните зауствания във 

водоприемниците без пречистване. Основните причини за съществуването на 

нерегламентирани зауствания (без пречистване) са недостроени или неизградени 

колектори, неизградени отливни канали, частично изградена или липсваща 

канализационната мрежа, липса на редовно изградена канализационна мрежа, 

необходимост от реконструкция на мрежата или неработеща канализационна помпена 

станция. 

 

За изграждане на приемници, които да отведат отпадъчните води до ПСОВ са 

необходими значителни инвестиции, които многократно надвишават инвестиционната 

програма на СО и Водния оператор. Изграждането на приемни колектори за тези води е 

приоритет, заложен в техническото задание за регионални прединвестиционни 

проучвания. Очакванията са необходимите инвестиции да бъдат осигурени от фондове 

по оперативна програма „Околна среда“.  

 

2.1.3. Определяне на границите на агломерациите на територията на СО 

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни 

води от населените места, транспортирана в българското законодателство, всички 

агломерации с повече от 2000 еквивалент жители следва в определен срок да изградят 

централизирана канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и 

да осигурят биологично им пречистване. Според Наредба No 6 всички агломерации с 

повече от 2000 еквивалент жители следва в определен срок да изградят централизирана 

канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и да осигурят 

биологично им пречистване.  

 

Сроковете за изграждане на канализационни мрежи и за осигуряване на необходимото 

пречистване за Р България са заложени в Договора за присъединяване към Европейския 

съюз:  

• За агломерации с над 10 000 е.ж. – до 31/12/2010 г.  

• За агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. – до 31/12/2014 г.  

• За агломерации с по-малко от 2000 е.ж. – няма преходен период.  

 

За правилното прилагане на разпоредбите на Директивата е необходимо да се определят 

границите на агломерациите и на броя на еквивалент жителите във всяка една от тях.  

В Директива 91/271/ е указано, че: 
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Агломерация е зона, в която концентрацията на населението и/или стопанските 

дейности е достатъчна, за да е възможно събирането и отвеждането на градските 

отпадъчни води към пречиствателна станция или пункт за окончателно заустване.  

 

Границите на агломерациите на територията на СО са дефинирани в регионалното 

прединвестиционно проучване (РПИП) през 2018 г., като са определени границите на 

населените райони (с гъстота над 1 жител/км2), идентифицирани са районите с гъстота 

над 750 жители/ км2, анализирани са икономическите дейности и тяхната принадлежност 

към достатъчно концентрираната зона, определяне и предварително очертаване на 

границите на зоната с достатъчна концентрация, която съвпада с определението 

„агломерация“ и накрая е извършено потвърждаване границите и оценка на броя на 

жителите. Използвайки тази методология за територията на СО са определени 38 

агломерации: 

 

С над 10 000 е.ж. Между 2000 и 10 000 е.ж. Под 2000 е.ж. 

София-град 

Банкя  

Нови Искър 

Волуяк 

Кривина-Казичeне 

Лозен 

Ботунец  

Кремиковци-Сеславци 

Бистрица 

Панчарево-Кокаляне  

Владая 

Бухово 

Чепинци  

Мрамор 

Световрачене 

Челопечене  

Балша  

Житен  

Доброславци 

Мировяне 

Требич  

Подгумер 

Войнеговци 

Локорско 

Желява  

Железница 

Долни Пасарел 

Плана 

Мърчаево 

Мало Бучино 

Клисура  

Кътина  

Бусманци  

Кубратово 

Негован 

Яна  

Долни Богров  

Горни Богров 

A.1.1.1. Разпределителна мрежа 

Съществуващата разпределителна канализационна мрежа е изграждана и функционира 

предимно като смесена с петкратно разреждане на отпадъчните води. Състоянието и е 

незадоволително, като причините за това са комплексни. Основни са надвишената 

експлоатационна възраст, а също така изчерпаният капацитет и структурни 

нарушения на целостта на колекторите, което води и до инфилтрация (проникване в 

колекторите на подземни, дренажни и изворни води, вливане на течове от 

водопроводната мрежа) и ексфилтрация (изливане на отпадъчни води от колекторите в 

почвата). Част от отливните канали не са изградени, което влошава работата на 

канализационната мрежа и е предпоставка за наводнения по време на по-интензивни 

дъждове.  

 

 

Източник: “Софийска вода” АД, 2018 год. 

 

Общата дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора е 1758,5 

км и за да бъде определено, състоянието ѝ е разгледано на териториален принцип. 

 

Централната градска част на компактния град е с изцяло изградена канализационна 

мрежа. В резултат от разширяването на града водните количества, преминаващи през 

изградената канализационна мрежа в центъра на София, се увеличават значително. Това 

4.02%
4.11%

3.84%

8.33%

7.03%

8.61%

3.21%

4.62%

8.73%

47.49%

Разпределение на оценяваната канализационна мрежа по период на 

изграждане

1898 - 1923

1924 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2016

Няма данни 
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води до изчерпване на капацитета на мрежата и налага извършването на мащабна 

реконструкция. 

В южните територии и Подвитошката яка канализацията не е изградена поради промени 

в устройствените планове, липса на приемници и необходимост от големи инвестиции. 

 

Изградеността на канализационната мрежа в рамките на компактния град е 

класифицирана в пет основни групи в зависимост от годината на стрoителство, 

степента на изграденост на основните приемници и мрежата, проводимостта съгласно 

действащите нормативи и физическото състояние: 

• Територии с изградена канализационна мрежа 

• Територии с канализационна мрежа за доизграждане 

• Територии с канализационна мрежа за доизграждане и реконструкция 

• Територии с канализационна мрежа която подлежи на реконструкция 

• Територии без редовно изградена канализационна мрежа 

 

Крайградските територии на СО включват 3 града (Банкя, Нови Искър и Бухово) и 34 села. 

Канализационната система в прилежащите населени места е недоизградена или липсва, 

не са изградени необходимите съоръжения за третиране на отпадъчни води. 

Крайградските територии могат да бъдат разгледани в три групи: 

• територии с канализационна мрежа за доизграждане - външните колектори 

липсват или са частично изградени, канализационната мрежа е частично изградена; 

• територии с частично изградена канализационна мрежа, но не въведена в 

експлоатация - обикновено поради несъответствие с нормативната уредба; 

• територии без канализационна мрежа и външни колектори. 

 

Гр. Банкя е с частично изградена канализация. По ОПОС са изградени довеждащ колектор 

Банкя – Какач, който отвежда отпадъчните водни количества на града до 

канализационната система на София (зауства в Десен Какачки колектор), главните 

колектори на гр. Банкя и част от колектора, отвеждащ отпадъчните води на с. Иваняне. 

Изграждането на довеждащия колектор позволява бъдещо доизграждане на цялостната 

мрежа на територията. 

 

Кремиковци и Бухово са с частично изградена канализационна мрежа, която не е приета в 

експлоатация. 

 

Гр. Нови Искър е с частично изградена канализационна мрежа, като голяма част от тази 

мрежа не е приета за експлоатация. Канализационната система е комбинирана. По ОПОС 

са доизградени и въведени в експлоатация КПС, тласкател и е извършена рехабилитация 

на съществуващата канализационна мрежа на града. 

 

Филиповци е с неизградена канализационна мрежа. Частично е изграден един от 

външните колектори, отвеждащ отпадъчните води към канализационната мрежа на ж.к. 

“Люлин”. 

 

Лозен (Горни и Долни) е с частично изграден външен колектор. Външният колектор на с. 

Герман е изграден, но не е предаден за експлоатация поради неизграденост на неговият 

приемник - външен колектор за Лозен край парк “Враня”. Вътрешнокварталната мрежа на 

с. Герман не е изградена. 

 

Ботунец е с частично изградена смесена канализационна мрежа. Помпената станция, 

която трябва да препомпва водите от селото в съществуващия външен колектор не е 

оборудвана и не функционира. 

 

Негован е без изградена канализация. Владая, Войнеговци, Житен, Балша, Доброславци, 

Кубратово, Чепинци и Световрачане са с частично изградена канализационна мрежа, 

която не е предадена за експлоатация. 

 

На територията на СО има изградени около 500 км канализационна мрежа, която не е 

предадена за експлоатация към ВиК оператора. Причините са много, като основните са 

изграждане в разрез с нормативната уредба (с диаметри по-малки от нормативно 

изискваните, трасета в т.ч. сервитути, преминаващи през частни имоти, дълбочини на 

полагане по-малки от 2м и/или извън уличната регулация, директно заустване в открити 

течения) и без необходимата документация. 

 

2.1.4. Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) 

Градска пречиствателната станция за отпадъчни води (ГПСОВ) „Кубратово“ пречиства 

битови и индустриални отпадъчни и дъждовни води, които постъпват в 

канализационната мрежа на София. Станцията е въведена в експлоатация през 1984 г. и е 

една от най-големите на Балканите. Намира се в най-ниската северна част на София – 

Кубратово, на обща площ от 60 хектара. По проект капацитетът й е 480 000 куб. м 

отпадъчни води на ден, като към 2017 г. са се пречиствали отпадъчни води с обем 364 000 

куб.м/ден.  
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Местоположение на ГПСОВ “Кубратово”. Източник: Регионално прединвестиционно 

проучване 

 

Дейностите, извършващи се на станцията, освен пречистването на отпадъчните води, 

включват също третиране на утайките, получени при пречистването на отпадъчните 

води и оползотворяване на биогаза, произведен от третирането на утайките.  

 

Пречистването на отпадъчните води се осъществява двустъпално - от механично и 

биологично стъпало, с включено третично стъпало за отстраняване на азот и фосфор. 

Преди заустване във водоприемника има възможност пречистената вода да премине 

допълнителна дезинфекция. 

 

Дезинфекция се прилага след разпореждане на съответните упълномощени Държавни 

контролни органи, с цел да се подобрят микробиологичните качества на оттока от 

пречиствателната станция, при възникнали епидемични заболявания, констатирани 

превишения на нормирани биологични параметри и при използване на водоприемника по-

надолу по течението му за специални цели.  

 

Съществуващата система за дезинфекция е чрез хлориране на пречистената вода в 

контактен резервоар, но е в силно амортизирано състояние, без възможност за 

въвеждане в експлоатация при необходимост. Необходима е рехабилитация на 

съществуващия контактен резервоар и изграждане на нова система за УВ дезинфекция, 

за осигуряване на възможност за прилагане на разпорежданията на държавните 

контролни органи при необходимост.  

 

От графиките по-долу ясно се вижда тенденция на запазване на средно дневните водни 

количества, като същевременно товарите по основните замърсители трайно 

нарастват. Това се дължи на комплекс от причини, но най-вече: 

• предприети от оператора мерки за намаляване на инфилтрацията; 

• постоянното намаляване на консумацията на питейна вода от страна на 

населението; 

• присъединяване на нови територии към СПСОВ Кубратово; 

• повишаване на стандарта на живот на жителите на Столична община. 

 

Трябва да се отбележи, че повишаването на концентрацията на органичните 

замърсители на вход ПСОВ води до постигане на по-висока ефективност на процесите на 

пречистване и подобряване на показателите на изход ПСОВ. 
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Данните са предоставени от „Софийска вода“ АД за разработването на РПИП 

 

Една част от активната утайка се отстранява от системата под формата на излишна 

утайка и постъпва в линията за третиране на утайките. Образуваните утайки в 

процеса на пречистване се насочват към утайково стопанство, където се 

стабилизират в 4 анаеробни изгниватели. Излишната активна утайка (т.н. вторична 

утайка), се уплътнява допълнително, преминавайки последователно в 2 гравитачни 

калоуплътнители и 3 барабанни и 1 лентов сгъстители. Целта е да се постигне 

влажност на сгъстената утайката около 95%.  

 

Метантанковете се зареждат със смес от сгъстена и първична утайка с точно 

определено съотношение. Времепрестоя в тях е около 15 дни, работната температура е 

между 34 и 38°C. В процеса на анаеробна ферментация се постига стабилизиране на 

утайките, съпроводено с отделяне на биогаз, който се оползотворява в 3 когенератора, 

като при необходимост от допълнителна топлинна енергия през зимните месеци се 

използват и 2 бр. водогрейни котли, захранвани с биогаз. 

 

Стабилизираната утайка се насочва към 2 калоуплътнителя, използвани като буферни 

резервоари, след което се обезводнява механично с 5 лентови филтър преси. 

Обезводнената утайка се смесва с негасена вар за дезинфекция и временно се депонира на 

изсушителни полета. 

 

След провеждане на нормативно изискуемите анализи и изваждане на съответните 

разрешителни, утайката, с влажност 75%, се оползотворява в земеделието за 

подобряване на качествата на почвата.  

 

Тъй като увеличаването на териториите, включени към ГПСОВ се очаква да доведе до 

повишаване на количествата на активната утайка с 9% до 2025 г., в РПИП се разглеждат 

варианти за намаляване влажността на утайките при спазване на всички най-актуални 

тенденции и технологии в тази област. 

 

Пречиствателна станция за отпадъчни води „Войнеговци“ пречиства битовите 

отпадни води от с. Войнеговци. Приемник на пречистените води след ЛПСОВ Войнеговци е 

р. Войнешка, влизаща в поречието на река Искър – водоприемник II категория. 

 

 

Местоположение на ЛПСОВ “Войнеговци”. Източник: Регионално прединвестиционно 

проучване 

 

Измереният среден дебит по месеци за периода от пускане на ПСОВ в експлоатация до 

12.2017 г. показва постепенно нарастване на водните количества, което се дължи на 

увеличаване броя на присъединеното население към новоизградената канализация. 
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Данните са предоставени от „Софийска вода“ АД за разработването на РПИП 

 

Установени са пикови натоварвания на ПСОВ, които се дължат на постъпващи в ПСОВ 

дъждовни води. Причина е практиката покривите на къщите и дворовете да се 

отводняват към битовата канализация. 

 

Използва се двустъпална схема на пречистване на отпадъчната вода. Отпадната вода 

постъпва във входна помпена станция. След груба очистка се извършва задържане на 

фините отпадъци, носени от водата. След отстраняване на механичните примеси 

водата се пречиства биологично. Пречистената вода постъпва в статичен утаител, 

където се разделят водата и генерираната в процеса утайка. Станцията е оборудвана с 

UV инсталация на изхода, за дезинфекция на пречистените води. Образуваните утайки се 

източват в калоуплътнител, от където се транспортират с цистерна до СПСОВ 

„Кубратово“. 

 

Пречиствателна станция за отпадъчни води „Брезовица“ не функционира. Тя се намира 

на територията на ПП “Витоша”. Предназначена е за пречистване на отпадъчните води 

на хотел “Щастливеца”, хотел “Простор”, хотел “Морени”, хотел “Аглика”, вила “Аглика”, V 

лифтова станция “Симеоново-Алеко”, чайни “Романска-междинна” и “Романска-начална”, 

хижи “Алеко”, “Горски дом” и “Мотен”, почивни станции “Кремиковци”, “Водно 

стопанство”, “ГУСВ” и др. Към настоящия момент ПСОВ “Брезовица” не е въведена в 

експлоатация, тъй като довеждащата инфраструктура е разрушена или е в процес на 

реконструкция и не може да се акумулира необходимото количество отпадъчни води за 

заработване на станцията. 

 

ГПСОВ „Кубратово“ пречиства отпадъчните води на града, а останалите ПСОВ са 

несъизмеримо малки спрямо ГПСОВ „Кубратово“. Пречиствателната станция е модерно 

съоръжение, което се развива според най-новите технологии в областта на 

пречистването на отпадъчни води. Непрекъснатото оптимизиране на процесите 

позволява повишаване на енергийната ефективност на станцията и преминаването ѝ в 

енергийна независимост.   

 

Отчетлива е липсата на задържателни резервоари на територията на СО. Особено 

необходими са те в северните територии, тъй като те са ниски и се намират под 

котата на ГПСОВ „Кубратово“. Има разработен проект за изграждане на такъв обем за кв. 

Кубратово. 

 

2.1.5. Други съоръжения по мрежата 

Помпени станции 

Съществуващите канализационни помпени станции са в северните и източните части 

на града. „Софийска вода“ АД експлоатира четири помпени станции за отвеждане на 

отпадъчни води:  

• КПС „Бенковски“ - изградена е като част от проекта за изграждане на приемниците 

на кв. „Бенковски“; 

• КПС „Нови Искър“ - реконструирана и въведена в експлоатация по програма ИСПА, 

чрез която отпадъчните води от гр. Нови Искър се заустват в градската ПСОВ 

„Кубратово“; 

• КПС „Илиянци“ - изградена от ВиК оператора като част от проекта за канализиране 

на кв. „Илиянци“; 

• КПС „Горубляне“ - изградена като част от проекта за канализиране на кв. 

„Горубляне“. Чрез нея се припомпват отпадъчните води от Гл. Кл. IV към Гл. Кл. I 

поради факта, че не е реализиран вторият приемник за квартала под  бул. 

„Цариградско шосе“. Продължаващото канализиране на квартала без реализирането 

на втория приемник и без изграждането на отливния канал от Гл. Кл. I създава 

рискове от наводнение. 

 

КПС „Ботунец“ не е действаща и не е предадена за експлоатация и поддръжка на ВиК 

оператора. 

 

Помпените станции са нови със съвременно оборудване, отговарящо на стандартите за 

енергийна ефективност. Канализационните помпени станции работят в автоматичен 

режим, като са извършени оптимални настройки на режимите на работа. КПС „Горубляне“ 

и „Илиянци“ са свързани със SCADA за управление на водите и има възможност да бъдат 

управлявани дистанционно. КПС „Нови Искър“ и „Бенковски“ се управляват от 

технологичната SCADA в ГПСОВ „Кубратово“. С доизграждането на канализационната 

система трябва да се изгражда ново КПС там, където е необходимо. 
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Дюкери 

По канализационната мрежа на Столична община има изградени и функциониращи четири 

дюкера.  

 

2258, находящ се в райони „Кремиковци“ и „Сердика“, в полето при кв. „Бенковски“. 

Преминаване под река „Владайска“ чрез 2 бр. 210/250 см – бетон. В участъка преди дюкера 

„Водящ 1“ е изграден като открит канал. На входящата шахта преди дюкера са 

монтирани общо две груби решетки, които се почистват ръчно. Поради откритото 

сечение на колектора, в него се изхвърлят нерегламентирано много едри отпадъци. Това 

води до често затлачване на решетките и преливане на отпадъчна вода в реката през 

съществуващия преди дюкера преливник. Това е причината „Софийска вода“ АД да планира 

покриване на част от колектора в следващия си Бизнес план 2017-2021. 

 

1, находящ се в Район „Подуяне“ парк „Малашевски гробища“ на р. Перловска и р. Слатинска 

(преди събирането им в едно речно корито). 3 бр. стоманобетонни тръби Ф1600, 

изградени в бетонов кожух. За нормалната поддръжка на съоръжението е отреден имот, 

който е ограден и се охранява денонощно. На входящата тръба преди преливно-

разпределителна шахта на дюкера има изградени и монтирани груби автоматични 

решетки. При сухо време функционира само средната тръба на дюкера. По време на дъжд 

чрез преливните ръбове във входящата преливно-разпределителна шахта водата се 

разпределя и в трите тръби. Към настоящия момент дюкерът функционира с вдигнати 

решетки на входящата тръба. Още при самото пускане на съоръжението решетките са 

вдигнати поради непрекъснати аварии (изкривяване на решетките, проблеми с ел. 

мотори и ел. захранване и др.). 

 

2, находящ се в Район „Връбница“, кв. „Република“, бул. „Сливница“. Преминаване под река 

Какач с Ф500 и Ф700 - стъклопласт. Дюкерът е изграден през 2011 г. Няма данни за 

налични проблеми. 

 

322/323, находящ се в Район “Банкя”, гр. Банкя, ул. „Стефан Стамболов“. Преминаване под р. 

Клисурска с Ф250 и Ф500 -стъклопласт. Дюкерът е изграден 2011 г. Няма данни за налични 

проблеми. 

 

2.2. Анализ на състоянието по индикатори 

2.2.1. Ниво на покритие с услугата отвеждане на отпадъчните води 

По данни на „Софийска вода“ АД, водния оператор предоставя услугата по отвеждане на 

отпадъчните води на територията на гр. София и частично в гр. Банкя, с. Волуяк, с. 

Иваняне, гр. Нови Искър и с. Панчарево.  

 

Както се вижда и от картата, крайградските територии не използват тази услуга, като 

причините за това са комплексни: 

• липсваща или частично изградена канализационна мрежа, която не е свързана с 

ГПСОВ „Кубратово“ поради неизградени или частично изградени главни колектори; 

• липсваща или частично изградена вътрешна канализационна мрежа, която не се 

експлоатира от Концесионера, тъй като не отговаря на нормативните изисквания 

 

На територията на компактния град канализационната мрежа е изградена, но е с отдавна 

надминат експлоатационен капацитет. За да се възстанови проводимостта ѝ е 

необходимо извършването на мащабни дейности по реконструкцията ѝ, свързани както с 

рехабилитация на съществуващите проводи, така и изграждане на нови, които да 

поемат допълнителните водни количества. 

 

В южните територии и особено в кварталите от Подвитошката яка канализацията не е 

изградена. Причините за това са липсата на приемници на генерираните отпадъчни 

водни количества, загубени трасета за колектори поради промяна в собствеността на 

земите и съответно необходимост от големи инвестиции както за извършване на 

отчуждителни процедури (дълъг и тромав процес), така и за изграждане на проводите. 
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Източник: Софияплан, по данни от РПИП 

 

2.2.2. Ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчните води 

Нивото на отпадъчните води, които се пречистват, е различно за различните части на 

СО. Там, където канализацията е изградена, постигнатото ниво е задоволително. 

Съответно териториите без или с частично изградени приемници заустват 

отпадъчните си води в близките реки и дерета, като така се понижават екологичните 

показатели на откритите водни тела и се създава опасност за здравето на 

населението. 

 

Стратегическите варианти за пречистване на отпадъчните води, формирани на 

територията на СО, включват централизирано и децентрализирано пречистване на 

отпадъчните води. 

 

Съгласно указанията за прилагането и интерпретирането на Директива 91/271/ЕЕС 

принадлежността на дадена територия към съответна агломерация по никакъв начин не 

предопределя вида на канализационната система, нито пък начините за пречистване на 

отпадъчните води в нея. Това дава възможност за избор на вид канализационна система 

като се сравнят относителните разходи за различните варианти и се следи за 

осигуряване на „еднакво равнище на опазване на околната среда (както при 

централизираната канализация)“. 

 

Централизираното пречистване на отпадъчните води включва доизграждане на 

съществуващата канализационна система и отвеждането на всички отпадъчни води в 

обща ПСОВ. 

 

Децентрализираното пречистване на всички отпадъчни води, генерирани в 

съответната агломерация, включва отвеждането им към повече от една 

пречиствателна станция.  

 

За територията на СО са определени няколко агломерации, за които изграждането на 

ЛПСОВ е доказано целесъобразно и по-ефективно.  Децентрализираното третиране на 

отпадъчните води от крайградските зони ще предотврати хидравличното 

претоварване на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води 

“Кубратово”  

 

2.2.3. Инфилтрация 

Наличието на структурни нарушения на целостта на колекторите, както и липсата на 

водоплътност при някои връзки, са причина за наличието на инфилтрация.  В РПИП са 

определени количествата инфилтрирани води, постъпващи в ПСОВ Кубратово за периода 

2014 - 2017 г. по метода на „подвижния нощен минимум“. При този метод се изчислява 

индекса инфилтрация/вливания (И и/в (%)), представляващ отношението на 

инфилтрираните/вливащи се водни количества към средната стойност на отпадъчното 

водно количество, формирано в сухо време (Q и/и. д/Q сух.ден.) и постъпващо в точката на 

измерване, както и параметъра wOp32 (m3/km. network/year) дефиниран от Interantional 

Water Association като ключов оперативен показател, даващ информация относно 

състоянието на канализационната мрежа.  
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Предвид факта, че така определените параметри ни дават глобална информация относно 

състоянието на мрежата на град София и водните количества, постъпващи от нея, е 

необходимо обследване и на по-малки водосбори с цел точно дефиниране на проблемните 

райони и участъци, както и определяне на нежеланите водни количества, формирани в 

тях.  

 

 

Данните са предоставени от „Софийска вода“ АД за разработването на РПИП 

 

От направения анализ може да се заключи, че се наблюдава намаляване на инфилтрацията 

в съществуващата канализационна мрежа на СО, въпреки че нивата ѝ все още са твърде 

високи. 

2.2.4. Качество на суровите и на пречистените отпадъчни води 

Мониторингът за качеството на отпадъчните води се осъществява на база 

изискванията на разрешителното за заустване на пречистените отпадъчни води, както 

и на план на „Софийска вода“ АД за собствен мониторинг. Извършваният мониторинг за 

качеството на пречистените отпадъчни води показва постигане на параметрите, 

заложени в разрешителното за заустване, като се очаква тази тенденция да се запази. 

 

На вход СПСОВ е изградена автоматична анализаторна станция за качеството на 

водите на вход, която предоставя в реално време данни за степента на замърсеност на 

входящия поток. Наличието на такава система за контрол на качеството на 

постъпващите води помага за превенция в случаи на залпово замърсяване и предприемане 

на навременни мерки за настройване на пречиствателния процес.  

На изход СПСОВ е инсталирана автоматична анализаторна станция, която предоставя 

данни в реално време за моментното качествено състояние на пречистената вода и 

позволява вземането на навременни коригиращи мерки при потенциални отклонения. 

 

През периода на Бизнес план 2017-2021 е планирано проучване и евентуално прилагане на 

мерки за предварителна обработка на отпадъчните води, формирани при процесите на 

третиране на утайките, което ще намали вторичното замърсяване на вход СПСОВ и ще е 

предпоставка за повишаване на ефективността на биологичното стъпало. Паралелно е 

планирано да се разработи система за използване на пречистена вода за техническите 

нужди на стопанството за сгъстяване на излишна активна утайка, което ще намали 

консумацията на питейна вода от пречиствателната станция.  

 

Ежегодно се констатират и отстраняват редица нерегламентирани включвания в 

канализационната система на реки и други повърхностни потоци, които увеличават 

хидравличния товар върху пречиствателната станция за отпадъчни води, и съответно 

водят до увеличени разходи за пречистване и затруднения в самите процеси. Чрез 

прилагането на проактивни мерки по канализационната мрежа се постига снижаване на 

хидравличния товар на вход ГПСОВ до нормалните за последните години нива, заедно с 

увеличаване на концентрацията на БПК5. 

 

2.2.5. Функциониране на системата 

Хидравлична оценка на функционирането на съществуващата канализационна система на 

гр. София е извършена със стратегическия хидравличен модел на ВиК оператора - 

„Софийска вода“ АД. В обхвата на стратегическия хидравличен модел на 

канализационната мрежа на София са въведени 12 главни канализационни колектора, 

които отвеждат отпадъчните води от град София и част от околоградските 

територии до ГПСОВ “Кубратово”: Водящ Колектор 1 и Водящ Колектор 2, Десен Какачки, 

Суходолски – Ляв и Десен, Владайски – Ляв и Десен, Перловски – Ляв и Десен, Слатински – 

Ляв и Десен, Колектор „Младост- Дружба“ (фигура 9.10.6-1). 

 

Разработването на хидравличния модел на канализационната мрежа продължава и в 

момента, като се върви към детайлизирането му. По този начин се създава възможност 

за получаване на по-точна информация  при извършване на хидравлични симулации с 

валежи с определена обезпеченост, интензивност и продължителност. 

 

2.2.6. Експлоатация на системата 

Проблемът със собствеността на земята и липсата на регулация съществува и при 

канализационната мрежа в обхват сходен с този на водопроводната мрежа. Около 10% от 

мрежата преминава през частни имоти и територии без изработен подробен 

устройствен план, като и двата казуса са нормативно недопустими. За разработването 

на анализа са използвани актуалната кадастрална карта и имотния регистър и 

канализационната мрежа, която фигурира в базата данни на „Софийска вода“ АД.  
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От направения анализ не се забелязват зони с повишаване на концентрацията на 

проблема, които могат да се обвържат с конкретни явления, но това може да се дължи на 

недобрата изграденост на мрежата. Въпреки това този регулационен проблем трябва да 

се изследва по-задълбочено, като се започне от определяне на загубените трасета за 

главните колектори и се приоритизират територии за отчуждаване, които трябва да 

се резервират за преминаването им. 

 

 

Източник: Софияплан, по данни от “Софийска вода” АД, 2018 год. 

 

2.3. Открити водни течения 

Софийската котловина се отводнява от р. Искър и нейните притоци - Стари Искър 

(Лесновска), Перловска, Владайска, Какач, Блато и др. Реките имат умереноконтинентален 

воден режим, характеризиращ се със зимно-пролетно или пролетно пълноводие 

(февруари/ март и март-юни) и продължително лятно-есенно маловодие (юли-ноември).  

 

Реките на територията на Столична Община са ІІ категория. Изключение правят р. 

Владайска след мост в Княжево до вливане в р. Искър, р. Перловска след корекцията до 

вливане в р. Искър и р. Лесновска след заустване на отпадъчни води на Кремиковци до 

вливане в р. Искър, които са ІІІ категория. 

 

Воден обект Начало Устие 
Дължина 

(км) 
По-големи притоци 

Искър  
р. Черни Искър 

(Рила)  
Р. Дунав  19,4  

Стари Искър, Кална, 

Перловска, Владайска, 

Какач, Блато.  

Стари Искър 

(Лесновска)  

р. Лопушна 

(Белица)  

р. Искър кв. 

Световрачене  
30,5  

Макоцевска, Матица, 

Буховска, Ботунецка, 

Кремиковска, Локорска, 

Войняговска, Подгумерска  

Кална  

Землището на 

село Бистрица 

(Витоша)  

р. Искър, кв. 

Горубляне  
-  Банска река  

Перловска  
Горно блато 

(Витоша)  

р. Искър, а след 

коригиране се слива 

с река Владайска  

17,8   
Дървеница, Слатинска, 

Новачница  

Владайска  
Горно блато 

(Витоша)  

р. Искър общо 

устие с река 

Перловска  

23  Горнобанска и Суходолска  

Какач 

(Банкенска)  

Банкенска (Люлин, 

под вр. Райловско 

градище)  

р. Искър, след 

Кубратово  
15,8 Шевовица, Голяма река  

Блато  

Землището на с. 

Опицвет (пл. Три 

уши)  

р. Искър при гр. 

Нови Искър  
8,5  

Сливнишка, Белица, Църна 

бара, Крива река  
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Върху режима на реките на територията на СО съществено въздействие оказват 

язовирите, урбанизацията (със съответната инфраструктура), промишлеността, 

хидротехническите и хидромелиоративните системи. С разширяването на 

урегулираните територии и тяхното благоустрояване настъпват значителни 

хидроложки промени.  

 

За предпазване от вредното въздействие на реките извън регулация, както и за 

напояване, са изградени хидромелиоративни съоръжения (корекции на реки, отводнителни 

канали, колектори, отводнителни помпени станции и напоителни полета), които са 

държавна собственост и се стопанисват от „Напоителни системи”.   

 

Според анализ, разработен през 2016 г. по възлагане на Софияплан, напоителните полета 

и системи на територията на СО обхващат 77 528 дка земеделски земи, от които годни 

за напояване са 51 795 дка (преброяване 2000 г.). Напояваните площи в СО попадат в 

Източно Софийската напоителна система (ИСП), Западната Софийска система (ЗСП) и 

отделни по-малки напоителни полета на подпочвени води (водата се осигурява от 

„Напоителни системи” - клон София). Двете главни системи се разделят от река 

Искър. Към настоящия момент е променено предназначението и собствеността на 

значителна част от напояваните земеделски земи.   

 

Поддържането на отводнителните полета и съоръженията към тях е свързано с 

непрекъснато целогодишно наблюдение (мониторинг), поддържане и своевременно 

отстраняване на всички констатирани пропуски и нередности. Към момента 

състоянието им е лошо и за да функционират нормално те се нуждаят от ремонт и 

възстановяване. Отводнителните полета са изградени при условията на едро 

земеползване и държавна собственост на земята и при настоящото 

земеползване стопанисването и експлоатацията на отводнителните съоръжения 

и дренажни системи е силно затруднено. 

 

На територията на Столична община е изградена система от микроязовири, които са 

общинска собственост. През 2008 година, по възлагане на СО, е изготвена Програма за 

инспекция за оценка на сигурността и анализ на техническото състояние на язовири 

„Сеславци”, „Бистрица”, „Кремиковци”, „Мрамор”, „Мърчаево” и „Суходол”. Язовир 

„Филиповци” е държавна собственост. Изпълнява ретензионни функции. Язовирът е 

потенциално опасен. Необходимо е да бъде извършена оценка на риска и да се набележат 

мерки за повишаване на сигурността му.  

 

Река Искър се образува от реките Бели, Черни и Леви Искър, известни под общото име 

Искрове. През Софийското поле реката тече в коригирано корито. 

След изграждането на язовир "Искър", изравнителите "Пасарел" и бент "Панчарево", 

оттокът е регулиран. Водните ресурси на р. Искър на територията на СО се използват 

за:  

• питейно-битово и промишлено водоснабдяване с определящата роля на 

Софийската водоснабдителна система;  

• енергопроизводство; 

• напояване на Източно и Западно софийските напоителни полета;  

• рекреация (отдих).  

 

Река Лесновска, река Стари Искър 

Водосборният басейн обхваща предимно южните склонове на Стара планина. Притоци са 

реките Макоцевска, Матица, Буховска, Ботунецка, Кремиковска, Локорска, Войняговска, 

Подгумерска. Реката е коригирана със земна корекция (диги).  

 

Река Блато  

Водосборният басейн на р. Блато е част от западното софийско поле. Нейни притоци са 

Петърчката река, Крива река, Кътинска река, р. Църна бара, р. Беличка и р. Сливнишка.  

 

Земните корекции са правени частично там, където се е наложило, поради прииждане на 

високи води и нанасяне щети на земеделски имоти. В поречието й са изградени редица 

хидротехнически съоръжения. Водите на р. Блато се използват за задоволяване на 

различни нужди на промишлеността и селското стопанство.  

 

Река Какач  

Водосборният басейн на р. Какач се оформя от североизточните склонове на Люлин 

планина, от притоците: р. Клисура, р. Вердикалска, р. Градоманска, р. Банска и р. Шеовица. 

Реката е коригирана в различни участъци във връзка с изграждане на транспортни 

съоръжения.  Анализът на състоянието на р. Какач показва необходимост от 

проектиране и изграждане на корекция на реката. Видът на корекционните мероприятия 

трябва да съответства на предназначението на околните територии, като се 

осигуряват благоприятни условия за заустване на отливните канали на Десен Какачки 

Колектор и подколекторите му.  

 

Река Суходолска е приток на р. Владайска. Реката е коригирана с различни по вид и 

обезпеченост корекционни мероприятия. През периода 2004-2008 година са направени 

инвестиционни проекти за нейната корекция, във връзка с изграждане на канализацията 
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на кв. Суходол. За подобряване състояние на коритото на р. Суходолска и условията за 

почистване е необходимо проектиране и изграждане на съоръжения и корекции в различни 

участъци на реката.  

 

Река Владайска и притоци Владайска река е една от най-големите реки, преминаващи през 

центъра на столицата. От р. Искър до заустването на р. Суходолска е изпълнена земна 

корекция, с надстройка на дигите с цел да се предпази Градската пречиствателна 

станция за отпадъчни води “Кубратово”. Реката и притоците й са коригирани с различни 

по вид и обезпеченост корекционни мероприятия.  За участъци от реката има изготвени 

проучвания или проектни предложения в различна фаза, които не са реализирани и се 

нуждаят от актуализация. По р. Владайска трябва да се осъществят укрепителни 

мероприятия, ремонт на съществуваща корекция, изграждане на нова корекция в 

определени участъци.  

 

Река Перловска е приток на р. Владайска. Реката и притоците и са коригирани с различни 

по вид и обезпеченост корекционни мероприятия. За река Перловска трябва да бъдат 

изготвени технически проекти за корекции на няколко участъка и да бъдат изградени 

корекции в други участъци.  

 

Река Боянска бара води началото си от кв. Бояна, минава през района на резиденция 

“Бояна”. В района на Околовръстния път е изградена покрита корекция с дължина 500 м. 

Необходимо е в началото на покритата част (в района на резиденцията) да се проектира 

и построи чакълозадържател. Корекционните дейности в кв. Манастирски ливади – 

Изток са интегрирани към проект за изграждане на линеен парк, като те са съобразени с 

проектът за изграждане на канализация в квартала. 

 

Река Боянска е коригирана. От заустването в р. Перловска до пл. ”Ручей” коритото на 

реката е покрито. Трасето от 1,65 км е почти под пътното платно на бул. ”България”. От 

бул. ”Гоце Делчев” през района на пазара “Красно село”, по бул. ”Цар Борис ІІІ” до ул. 

”Суворов” с L=1, 1 км коритото е покрито. При ул.”Вихрен” е изграден чакълозадържател. 

Отбивният канал е ф1200 мм под уличното платно по левия бряг. Той не е геодезически 

заснет и не е нанесен в подземния кадастър. Това затруднява проектирането и 

изграждането на нова инженерна инфраструктура в улицата по левия бряг. 

Идентифицирана е необходимост от заснемане и ремонт на отбивния канал на 

съществуващия чакълозадържател при ул. “Вихрен” и проектиране и изграждане на 

чакълозадържател и технологична рампа към него в участъка между бул. ”Цар Борис ІІІ” и 

ул. ”Чучулига”.  

 

Река Слатинска и притоците ѝ са коригирани с различни по вид и обезпеченост 

корекционни мероприятия. Основният идентифициран проблем по отношение на р. 

Слатинска е, че речното корито е некоригирано в района на ж.к. ”Дианабад”, ”Ловния парк” 

и кв. ”Хладилника” до Околовръстен път. В тази връзка трябва да се изготви идеен 

проект за корекции на реката в тези квартали, като видът на корекциите трябва да 

бъде съобразен с предназначението на околните територии. Трябва да се изгради 

корекция, чакълозадържател и технологични рампи на р. Слатинска (р. Новачица) в района 

на кв. “Изток”. Видът на корекционните мероприятия трябва да съответства на 

предназначението на околните територии.  

 

Река Въртопо е най-големия приток на р. Слатинска. От заустването до бул. 

”Цариградско шосе” реката е покрита и се ползва за паркинг. За предотвратяване на 

наводнения и подобряване на екологичната обстановка на парк „Въртопо” са необходими 

следните действия:  

• Проектиране и изграждане на корекция на р. Въртопо, като видът на корекционните 

мероприятия трябва да съответства на предназначението на околните 

територии;  

• Проектиране и изграждане на корекция на р. Рекмарица (десен приток на р. Въртопо). 

Видът на корекционните мероприятия трябва да съответства на 

предназначението на околните територии.  

 

Приток на р. Въртопо е и Сухата река, която минава през ж.к. „Малинова долина”.  

В участъка под Околовръстен път до бул.”Климент Охридски” е изпълнена покрита 

корекция на Сухата река. Трасето ѝ минава западно от съществуващото корито. 

Предвижда се през покритата корекция да преминават “високите води”. Запазва се 

естественото корито на реката, което трябва да провежда 1м3/сек и да осигури 

възможност за изграждане на водни огледа, каскади и др. водни съоръжения.  

 

Необходимо е проектиране и изграждане на чакълозадържател и технологична рампа на 

Сухата река северно на Околовръстен път.  

 

Симеоновска река, от вливането ѝ в р. Аджибарица, преминава през парк ”Ловен” и навлиза 

в ж.к. ”Витоша - ВЕЦ Симеоново”. Реката е некоригирана.  

 

Река Шиндра се намира в североизточната част на гр. София. Образува се от притоците 

Дълбока река, р. Кална и р. Банска. Минава през ж.к. ”Младост 4” и кв. “Горубляне”. Влива се в 

р. Искър. От вливането в р. Искър до устието на реките Кална и Банска коритото изцяло 

е коригирано.  Необходимо е проектиране и изграждане на чакълозадържател и 
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технологична рампа при устието на двата притока за предпазване от наноси в покрития 

и открития участък.  

 

Река Банска е приток на р.Шиндра. От устието ѝ до ж.к. ”Младост-4” преминава през 

свободен терен в естествен вид. В района на ж.к. ”Младост-4” речното корито е в много 

лошо състояние. Необходимо е коригиране, регулиране на оттока и оформяне на 

коритото. От ж.к. ”Младост” до Околовръстния път дължината е 1,1 км, като коритото 

е в естествен вид.  

 

За р. Банска трябва да се изготви проект за чакълозадържател и технологична рампа, да 

се проектира и изгради корекция на реката в конкретен участък от вливането в р. 

Шиндра до Околовръстен път. 

 

В Стратегията за развитие на инженерната инфраструктура на територията на СО 

(2017-2025) са идентифицирани необходими дейности, свързани с корекция на речни 

корита и ремонт на речни участъци на обща стойност над 65 000 000 лв. Към настоящия 

момент са изпълнени незначителна част от тях, като основната причина за това е 

липсата на финансиране.  

 

Поради неизграденост на канализация на места се допуска директно заустване на битови 

отпадъчни води в реките. Това води до влошаване на състоянието на откритите водни 

течения. 

 

В изпълнение изискванията на Директива 2007/60/ЕС, изцяло транспонирани в Закона за 

водите, за всеки район на басейново управление се извършва предварителна оценка на 

риска от наводнения по утвърдена методика съгласно разпоредбите на Закона за водите.  

 

Наводненията са често срещани природни бедствия на територията на Столична 

община. В тази връзка има разработен ПЛАН за защита при бедствия на Столична община 

(разгледан подробно в част I.10.3_Капацитет за справяне с бедствия и аварии).  

 

Висок риск от възникване на наводнения при по-продължителни и проливни валежи на 

големи участъци от територията на Столична община, както и при бързо снеготопене, 

е идентифициран в населените места по поречията на реките "Искър", "Перловска", 

"Владайска", "Слатинска", "Гнилянска", "Блато", "Локорска", "Лесновска", "Подгумерска", 

"Габровница", "Черна/ Църна бара", "Какач", а именно за гр. София, с. Мрамор, с. Мировяне, гр. 

Нови Искър, с. Световрачене, с. Негован, с. Чепинци и с. Долни Богров. Големите пътни 

възли - "Надежда", гара "Искър", бул. "България", "Сточна гара" и по булеварди, улици и 

подлези и местата, където канализационната система не може да поеме водите, също са 

определени като високорискови. Значителни наводнения на територията на София 

могат да настъпят при излизане на реките от коритата им, скъсване на диги, преливане, 

частично или пълно разрушаване на стените на язовирите, хвостохранилищата и 

сгуроотвала, при което ще бъдат залети населени места в районите „Панчарево", 

„Искър", „Подуяне", „Кремиковци", „Надежда", „Сердика", „Нови Искър", „Младост" и 

„Слатина". 

 

За намаляване на риска от наводнения на територията на СО се предлагат множество 

мерки, като най-важните са извършване на корекции на речните корита, реконструкция и 

поддържане на корекциите на реките, ремонт и надграждане на диги, създаване на 

ретензионни водохранилища в заливните терени, почистване на речните корита. Трябва 

да се направи преоценка и да се извършва строг контрол върху изпълнението на 

правилата за източване на води през облекчителните съоръжения на язовирите 

Панчарево и Искър. 

 

Важно условие за намаляване риска от наводнения е правилното функциониране на 

канализационната система. Ако тя не функционира нормално и по нея има физически 

несъвършенства и дефекти, в случай на наводнение критичната промяна на 

хидравличните условия на работа създават предпоставка за претоварването ѝ, 

нерегламентирано преливане при дъждопреливниците, замърсяване на почви и води, риск 

за здравето на населението.  

 

През 2019 г. в сътрудничество с външни експерти Софияплан състави проблемен анализ 

на реките в СО. Беше установено, че за цели участъци от реки няма отредени поземлени 

имоти по кадастрална карта; ако има имоти, то собствеността не е публична държавна 

или публична общинска, а начина на трайно ползване не е за водни течения. В немалко 

случаи коритата на реките реално не се намират на мястото, описано в кадастралната 

карта (КК), общия устройствен план (ОУП) или подробния устройствен план (ПУП). 

Открито е голямо несъответствие и липса на връзка между КК, ОУП и ПУП, изразяващо се 

в това, че за една река и прилежащата територия (по Закона за водите) и в трите плана 

реката не е еднозначно определена като граница и функция като такава. Въпросът е 

разгледан по-подробно в част I.9.3.-Води.  

 

Общинската администрация изпълнява програма за изработване на инвестиционни 

проекти за изграждане на корекции на реки и деретата в територии в регулация или с 

предстоящо промяна на предназначение. Коригирането на реките (проектиране и 

строителство) е съобразено със съществуващи и проектни отливни канали, с което се 
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осигуряват необходимите условия за нормално функциониране и експлоатация на 

канализационната система.  

 

Основен проблем представлява липсата на яснота по отношение на структурното звено 

на СО, което има водеща и координираща роля по отношение на разработване, 

провеждане и мониторинг върху изпълнението на цялостната политика на СО, свързана с 

управлението и развитието на речните корита на територията на цялата община. 

Отделни звена в различна степен са отговорни за определени аспекти от организацията 

и управлението на процеса. Наличната информация е разпръсната в различни звена на 

общинската администрация.  

 

Необходимо е да се изготви предпроектно проучване за реките, преминаващи през 

територията на Столична община. Откритите водни течения, въпреки привидната им 

автономност, не могат да се разглеждат самостоятелно и трябва да бъдат 

идентифицирани връзките със системи, за които представляват естествен 

ограничител за развитието (устройство на територията, транспортна и инженерна 

инфраструктура и др.) или системите, за развитието на които създават благоприятни 

условия ("Отдих", "Зелена система" и т.н.). 

 

2.4. Изводи и заключения 

Липсата на изцяло изградени колектори, техни дубльори и подколектори, както и отливни 

канали и преливни шахти, са причина за съществуващите нерегламентирани зауствания.  

Нерегламентираните включвания в канализационната система на реки и други 

повърхностни потоци, както и подпочвени води от инфилтрация в мрежата създава 

сериозен проблем за ГПСОВ, тъй като допълнителните водни количества увеличават 

хидравличния товар върху пречиствателната станция и съответно водят до увеличени 

разходи за пречистване и затруднения в самите процеси. 

 

Основни причини за неизградеността на проводите и съоръженията са регулационни 

проблеми, вследствие на които реализацията е затруднена или невъзможна, липса на 

проектна готовност и финансиране. 

 

Частите от градската канализационна мрежа, които са с изчерпан капацитет ,трябва да 

се реконструират, като се използват оптимално съществуващите проводи. Трябва да 

се извърши реконструкция на дъждопреливниците, за които са доказани отклонения при 

функционирането им и да се изградят нови там, където това се налага. 

 

За агломерациите, за които е прието прилагането на децентрализирано пречистване на 

отпадъчните води, трябва да се изградят ЛПСОВ.  

 

Трябва да продължи изграждането на мониторинговата програма на канализационната 

система, за да се осигури ефективното ѝ управление. 

 

В заключение трябва да се отбележи, че доизграждането на канализационната система в 

териториите с установена липса се извършва с много бавни темпове, тъй като са 

необходими сериозни инвестиции както за изграждане, така и за извършване на 

устройствени процедури. 

 

3. SWOT анализ 
Силни страни 

• Съществуващата канализационната система отвежда гравитачно отпадъчните 

води към ГПСОВ; 

• Изградени са основните пречиствателни станции за отпадъчни води, 

гарантиращи пречистването на голяма част от отпадъчните води; 

• Прилагат се съвременни технологии за пречистване отпадъчните води, които 

позволяват ефективност и оползотворяване на отпадъците като енергийна 

суровина; 

• ГПСОВ „Кубратово“ е цялостно реконструирана и се гарантира пречистването на 

отпадъчните води в съответствие с нормативните изисквания; 

• Голяма част от канализационните колектори, довеждащи отпадъчните води до 

съществуващите пречиствателни станции, са изградени и са в добро техническо 

състояние; 

• Многобройните реки, протичащи през СО, разнообразяват общия вид на София и 

околоградския район и дават възможност за нестандартни устройствени 

решения; 

• Реките в населените места, в по-голямата си част, са коригирани;  

• Разработен е „План за управление на речните басейни“ Дунавски район 2016-2021 г.  

 

Слаби страни 

• Канализационната система обслужва по-малко от 80% от населението; 

• Значителна част от отпадъчните води се излива без пречистване директно в 

открити водни течения; 

• Не са изградени участъци от главните колектори, техни дубльори и подколектори, 

както и отливни канали и преливни шахти; 
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• Липсват трасета за главни колектори; 

• Неосъществени корекции на реки; 

• Значителна част от канализационната мрежа е морално и физически остаряла; 

• Част от канализационните мрежи не са предадени за експлоатация на 

експлоатационното дружество; 

• Капацитетът на канализационната мрежа в части от компактния град е изчерпан; 

• Преминаване на мрежата през частни имоти или през имоти с регулационни 

проблеми; 

• Мониторингът по канализационната мрежа все още не е на нивото на мониторинга 

по водоснабдителната мрежа; 

• Няма достатъчна база данни, позволяваща стабилна оценка на недостатъците и 

потенциала за иновации на системите; 

• Характерна особеност в режима на реките, протичащи през територията на СО, са 

големите прииждания, които предизвикват наводнения на земеделски и жилищни 

терени; 

• Състоянието на част от речните корита е лошо; 

• За цели участъци от реки няма отредени поземлени имоти по кадастрална карта; 

ако има имоти, то собствеността не е публична държавна или публична общинска, а 

начинът на трайно ползване не е за водни течения; 

• Допуска се изхвърляне на отпадъци и заустване на непречистени отпадъчни води в 

коритата на реките; 

• Не са изградени необходимите съоръжения за намаляване изравянето в горните 

течения и за улавяне на твърдия отток в равнинната част на речните корита;  

• Не е ясно дефинирано звеното в структурата на общинската администрация, 

което да е отговорно за координацията и мониторинга на цялостната политика на 

СО по отношение поддържането, управлението и развитието на ВиК мрежата и на 

речните корита; 

• Допуска се разрушаване и лошо стопанисване на хидротехнически и 

хидромелиоративни съоръжения държавна собственост, които се намират на 

територията на СО; 

• Не е регламентирана административната структура за управление и контрол на 

речните корита на територията на София и СО; 

• Липсва общ постоянен мониторинг на речните корита в София-град и СО. 

 

Възможности 

• Снабдяването на населението и бизнеса с необходимите водни количества, 

развитието на канализационната мрежа и пречистването на отпадъчните води е 

национален приоритет и ангажимент, поет пред ЕС; 

• ВиК услугите в България са регулирани със строго регламентирани нормативни 

показатели за качество на услугата (ниво на покритие с услуги по отвеждане на 

отпадъчни води, ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води, 

качество на отпадъчната вода, аварии на канализационната мрежа, наводнения в 

имоти на трети лица, причинени от канализацията) с цел постигане изискванията 

на  националната и европейска законодателни рамки;  

• Структурните и Кохезионния фондове на ЕС през ОПОС и ОПРР подкрепят 

инвестиции за ефективно използване на водните ресурси; 

• Разработени са планови документи, в които са очертани дефицитите и са 

определени програми за обновяване на ВиК системите (Стратегия за развитие на 

инженерната инфраструктура, РПИП); 

• Либерализирането на нормативната уредба по отношение на ИСПД (индивидуални 

системи или други подходящи системи) за пречистване на отпадъчните води ще 

предотврати риска за човешкото здраве и околна среда, причинен от 

нерегламентираното заустване на битови отпадъчни води, съответно ще 

спомогне за опазване на водите от замърсяване и постигане на доброто им 

състояние и ще избегне „прекомерните разходи“ за изграждането на необходимата 

инженерна инфраструктура; 

• Прилагането на нови технологии ще позволи вземането на оптимални решения при 

избора за развитие на системите за канализация и пречистване на отпадъчните 

води; 

• Доизграждането на канализационната система ще създаде условия за развитие на 

големи територии от София; 

• Откритите водни течения са естествена среда за отдих и развитие на туризма; 

• Наблюдава се трайна тенденция на обвързване на системата “Открити водни 

течения” с други системи, което предполага комплексни решения, по-добро 

стопанисване и поддържане;  

• Обществената чувствителност към въпросите, свързани с речните корита, 

нараства; 

• Приоритетното развитие на туризма ще стимулира развитието на системата 

“открити водни течения”; 

• Оперативните програми „Околна среда” и „Регионално развитие” предвиждат 

финансиране на дейности, свързани с инженерната инфраструктура в областите 

водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадъчни води и речни корита; 

• С прехвърлянето на трасетата на съоръженията на „Напоителни системи” ЕАД на 

Столична община биха могли да се придобият значителни площи, отговарящи на 

изискванията за провеждане на трасета на инженерната инфраструктура. 
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Заплахи 

• Липса на координация между различните участници в инвестиционния процес; 

• Нисък приоритет на осигуряването на необходимите трасета и площи; 

• Процесът на заселване на хора на територията на СО да продължи без да е 

съобразен с възможностите на инженерната инфраструктура; 

• Модернизацията на ВиК инфраструктурата изисква високи капиталови разходи, 

които не могат да бъдат осигурени единствено от СО и ВиК Оператора; 

• Влошаването на състоянието на горския фонд във водосборните басейни на 

реките пряко влияе на състоянието на речните корита. 




