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Подробен анализ е направен в приложение I.5.2_ Канализационната мрежа и 

пречистването на отпадъчните води. 

 

В основната си част канализацията на град София се изгражда и функционира като 

смесена с петкратно разреждане на отпадъчната вода. Дължината на обслужваната от 

експлоатационното дружество „Софийска вода“ АД канализационна мрежа е 1758,482 км 

към декември 2020 год. 

 

I.5.2.1. Мрежа 

На територията на Столична община са обособени 12 главни канализационни колектора - 

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

Слатински – Ляв и Десен, Водящ 1 и 2, и Гаров. Те са дублирани и общата им дължина е над 

430 км. Трасетата им преминават успоредно на бреговете на реките, протичащи през 

София и осигуряват гравитачно отвеждане на отпадъчните води от компактния град и 

крайградските територии до градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ГПСОВ) “Кубратово”.  

 
Водосборна площ на главни канализационни колектори. Източник: Софияплан 

 

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 в северните и източните части на града, 

които са с равнинен характер, има изградени канализационни помпени станции. 

 

Състоянието на канализационната мрежа е незадоволително, като причините за това 

са комплексни. Основно е надвишената експлоатационна възраст. Също така значителна 

част от каналите са с диаметри по-малки от минималните нормативно допустими, а 

поради структурни нарушения на целостта на колекторите се наблюдава инфилтрация 

(проникване в колекторите на подземни, дренажни и изворни води, вливане на течове от 

водопроводната мрежа) или ексфилтрация (изливане на отпадъчни води от колекторите 

в почвата). Част от отливните канали не са изградени, което влошава работата на 
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канализационната мрежа и е предпоставка за наводнения по време на по-интензивни 

дъждове, защото допълнителните водни количества не могат да бъдат поети от 

мрежата.  

 

 
 

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 

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

реконструкция.   

 

В южните територии и Подвитошката яка канализация не е изградена поради промени в 

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

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. 

 

 
Степен на изграденост на канализационната мрежа 

 

Нивото на покритие с услугите отвеждане и пречистване на отпадъчната вода на 

територията на СО е незадоволително. Основната причина за това е липсата на 

водоприемници за генерираните водни количества. За изграждане на такива приемници са 

необходими значителни инвестиции, които СО би могла да осигури през различни 

програми на ЕС. 

 

Наличието на неизградени участъци от колектори, както и липсата на отливни канали и 

преливни шахти в някои участъци по мрежата, сериозно влошават работата ѝ и водят 

до затрудняване процесите в ГПСОВ “Кубратово”. Обвързаността на отливните канали в 
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нивелетно отношение с проектни нива на бъдещи корекции на реки е най-честата 

причина за неизградеността на отливните канали. Гравитачното отвеждане на 

отпадъчните води ограничава възможните трасета на отливните канали и 

канализационните колектори в равнинната част на града и крайградските територии.  

Основни причини за неизградеността на проводите и съоръженията са и регулационни 

проблеми (вследствие на които реализацията е затруднена или невъзможна) и липса на 

проектна готовност и финансиране. 

 

Децентрализираното пречистване на отпадъчни води, генерирани в съответната 

агломерация позволява третирането им в непосредствена близост до техния източник, 

което би могло да доведе до значително снижаване на разходите за изграждане и 

опростяване на обслужването. 

 

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

ЛПСОВ е доказано целесъобразно и по-ефективно. 

 

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

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

мрежата преминава през частни имоти, а други близо 20% от съществуващата 

канализационна мрежа се намира в територии без изработен подробен устройствен 

план. И двата казуса са нормативно недопустими. 

 

 
Преминаване на канализация през частни имоти. Източник: Софияплан (по данни от 

“Софийска вода” АД, 2018 год.) 

 

В СО съществуват и около 500 км канализационна мрежа, която не е предадена за 

експлоатация към „Софийска вода“. Причините за това са много, като основните са 

липса на необходимата документация или 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 2 м и/ или извън 

уличната регулация, директно заустване в открити течения. 
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Предстои изграждане на мониторингова програма на канализационната система, която 

ще обхване възлови точки по главните канализационни колектори, включвания от големи 

водосборни области, преливни съоръжения и главни събирателни и разпределителни 

шахти. Ще се измерват хидравлични параметри на водния поток и качествени 

показатели на отпадъчната вода. Изграждането на система от мониторингови точки 

за постоянно наблюдение на поведението на канализационната система ще позволи по-

ефективното ѝ управление. 

 

I.5.2.2. Пречиствателни станции за отпадъчни води 

Канализационната система отвежда гравитачно отпадъчните води към ГПСОВ 

„Кубратово“ с проектен капацитет 480 000 куб.м/ден. Пречистването на отпадъчните 

води се осъществява двустъпално - от механично и биологично стъпало, с включено 

третично стъпало за отстраняване на азот и фосфор.  

Основните характеристики на ГПСОВ „Кубратово” са както следва: 

• Постъпващи отпадъчни води - 5,7 куб. м/с; 

• Максимално хидравлично натоварване - 10,5 куб. м/с; 

• БПК5 на постъпващите отпадъчни води - 86,4 т/ден. 

 

Капацитетът на станцията позволява третиране на отпадъчните води от София и 

прилежащите квартали Банкя, Мало Бучино, Филиповци, Суходол, Нови Искър, Бусманци, 

Панчарево, Чепинци, Негован, Световрачане, Кубратово, Горни Лозен, Долни Лозен, Герман. 

През последните години се наблюдава тенденция за нарастване на населението, 

включено към централизирано отвеждане на отпадъчните води, което оказва 

положителен ефект върху екосистемата в СО.  

 

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

 

Дейностите, извършващи се на ГПСОВ „Кубратово” 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. Крайният продукт е обезводнена утайка, която временно се 

депонира на изсушителни полета до достигане на 75% влажност и след провеждане на 

нормативно изискуемите анализи се оползотворява като тор в земеделието. 

 

Към настоящия момент в Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) се 

подготвя решение за устойчивото управление на утайките, съобразено с целите, 

заложени в „Стратегия за управление на утайките, формирани при пречистване на 

отпадъчните води на Столична община до 2025 г.“. В Стратегията се приема, че до 2025 

г. поради увеличение на населението, свързано към канализация, ще има нарастване с 9% 

на формираните утайки спрямо настоящите обеми. Очакваното по-голямо количество 

утайки крие риск за околната среда и за здравето на хората, в случай че не бъдат 

намерени и приложени съответните решения за тяхното съхранение и/или 

оползотворяване. Затова в РПИП се разглеждат варианти за последващо третиране на 

утайките (в допълнение на съществуващото в момента анаеробно стабилизиране), при 

които оползотворяването на утайките ще бъде възможно най-ефективно и в пълно 

съответствие с използването на най-добрите налични технологии.  

 

На територията на СО освен ГПСОВ „Кубратово“ функционира и локална пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Войняговци“, която пречиства битовите отпадъчни 
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води от село Войняговци. Утайките от ПСОВ “Войняговци” се транспортират за 

допълнителна обработка в ГПСОВ “Кубратово”. 

 

ПСОВ “Брезовица” 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. 

 

I.5.2.3. Канализационни помпени станции (КПС) 

Съществуващите помпени станции се намират в северните и източните територии на 

СО. Изградени са КПС “Бенковски”, КПС “Нови Искър”, КПС “Илиянци” и КПС “Горубляне”, но с 

доизграждането на канализационната система трябва да се определи необходимостта 

от изграждане на нови такива. 

 

I.5.2.4. Зауствания 

Заустванията на територията на СО могат да бъдат разделени в няколко групи: 

• зауствания след ПСОВ, собственост на СО; 
• зауствания на отливни канали на дъждопреливници; 
• нерегламентирани зауствания (без пречистване); 
• зауствания от ЛПСОВ, които не са собственост на СО.   

 

Заустванията след ПСОВ и на отливните канали обхващат ГПСОВ „Кубратово“ и ЛПСОВ 

„Войняговци“ 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. 

 

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. 

 

Установените нерегламентирани включвания на отпадъчни води и различни 

повърхностни потоци в канализационната система на СО, както и неизградеността на 

част от отливните канали сериозно затруднява работата на ГПСОВ “Кубратово”,  тъй 

като допълнителните водни количества увеличават хидравличния товар върху 

пречиствателната станция и съответно водят до увеличени разходи за пречистване и 

затруднения в самите процеси.  

 

Заустването на непречистени води в откритите водни течения крие риск както от 

екологични проблеми, така и за здравето на населението. 

 

I.5.2.5. Открити водни течения 

Софийската котловина се отводнява от река Искър и нейните притоци. Те имат 

умереноконтинентален воден режим, характеризиращ се със зимно-пролетно или 

пролетно пълноводие и продължително лятно-есенно маловодие. Река Искър и водните 

тела на територията на СО попадат в обхвата на действие на Плана за управление на 

речните басейни в Дунавски район. 

 

Върху режима на реките на територията на СО съществено въздействие оказват 

язовирите, урбанизацията, промишлеността, хидротехническите и 

хидромелиоративните съоръжения. 

 

В рамките на компактния град почти всички реки са коригирани. Коригираните речни 

корита са оразмерени за вероятност на превишение 1% (възможно наводнение 1 път на 

100 години), а мостовите съоръжения за 0,1% (1 път на 1000 години). Коригирането на 

реките е съобразено със съществуващи и проектни отливни канали, с което се 

осигуряват необходимите условия за нормално функциониране и експлоатация на 

канализационната система.  Не са доизградени съпътстващи корекциите съоръжения 

(утаители, баражи, чакълозадържатели), което повишава риска от наводняване на 

прилежащите територии при валежи с висока интензивност (т.н. висока вълна).  

 

В извънградската зона реките текат в корита, коригирани със земно-насипни корекции. 

Те са проектирани и изградени да предпазват от заливане земеделски земи. Не навсякъде 

дигите се наблюдават и поддържат, не са в добро състояние и при продължителни 

интензивни валежи са възможни скъсвания и наводнения. 

Земно-насипните корекции са изградени за по-ниска степен на обезпеченост (5%). В 

случаите на урбанизиране на прилежащите им територии трябва да се реконструират, 

за да бъдат в състояние да проведат нормативното оразмерително водно количество 

при обезпеченост 1% и 0,1%. 
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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” ЕАД. 

 

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”.  За тези 

съоръжения са полагани относително най-големи грижи, в резултат на което 

техническото им състояние е сравнително добро. Същевременно тези скъпи и най–

отговорни съоръжения се нуждаят от значителни инвестиции за ремонт и 

възстановяване, с което да се гарантира тяхната бъдеща сигурна работа.  Язовир 

„Филиповци” е държавна собственост и изпълнява ретензионни функции. Предвидена е 

реконструкция на язовирната стена, която ще се изпълни при строителството на 

последната отсечка от СОП от бул. “България” до АМ “Люлин”. 

 

Столична община попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. За 

намаляването на риска от наводнения се предвиждат множество мерки, като най-

важните са почистване на речните корита, реконструкция и поддържане на корекциите 

на реките, ремонт и надграждане на диги, създаване на ретензионни водохранилища в 

заливните терени. 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, 

преливане при дъждопреливниците, замърсяване на почви и води, както и риск за здравето 

на населението. 

 

Основен проблем представлява лошото стопанисване на коритата на реките. Грижи за 

почистването на коритата полага Дирекция „Околна среда“, но СО все още няма 

регламентирана административна структура за цялостно управление и контрол на 

речните корита. Безнаказаното изхвърляне на твърди отпадъци в речните корита е 

често явление и е предпоставка както за възникване на наводнения поради 

компрометиране на проводимостта им, така и за повишаване риска за здравето на 

населението от замърсяването на водоизточниците и прилежащите им територии.  

Друг съществен проблем е възстановената частна собственост върху участъци от 

речните тераси и трасетата за корекциите на реките. Когато част от коритото или 

цялото попада във възстановен имот или имотът тангира с корекцията, няма 

технологичен достъп за поддържане на речното корито или за изграждане на инженерна 

инфраструктура. 

 

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. 

 

I.5.2.6. Сфери на подобрение 

Основните сфери, в които трябва да се инвестира, за да се подобри състоянието и 

ефективността на канализационната мрежа, са: 

• Трябва да се довърши процеса по изграждане на главни (довеждащи) канализационни 

колектори и да се извърши рехабилитация и реконструкция на съществуващите 

такива. Наличието на водоприемници ще създаде необходимото базово условие за 
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изграждане на улична канализация, с наличието на която ще се елиминират точкови 

зауствания към открити водоприемници без предварително пречистване на 

отпадъчните води; 

• 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; 

• В агломерациите, за които е прието прилагането на децентрализирано 

пречистване на отпадъчните води, трябва да се изградят локални ПСОВ.  

• На ГПСОВ „Кубратово“ трябва да се осигури устойчиво пречистване на азота от 

отпадъчната вода на станцията. Поради лошото си техническо състояние 

съществуващата система за дезинфекция на пречистените отпадъчни води 

трябва да бъде заменена съобразно предложените решения в изготвен през 2009 г. 

технически проект за обеззаразяването на пречистените отпадъчни води от 

ГПСОВ “Кубратово”. Тъй като ГПСОВ “Кубратово” е замислена като областен 

център за третиране на утайките, трябва да се разшири капацитета на 

утайковото стопанство. Изброените дейности налагат извършването на 

мащабна реконструкция и модернизация на ГПСОВ „Кубратово“. 

• Трябва да продължи изграждането на мониторинговата програма на 

канализационната система, за да се осигури ефективното ѝ управление; 

• От съществено значение за изграждането на канализационната мрежа, 

превенцията от наводнения и подобряване условията на живот на населението е 

реализиране на корекциите на реките. При коригирането на реките трябва да се 

избягва сегашната практика на създаването на бетонова корекция. Този тип 

корекции превръщат реките единствено в инженерно съоръжение, докато те имат 

значение за много други сфери – екология, отдих, мобилност. Затова и винаги 

когато е възможно, коригирането на реки трябва да се случва като се използват 

природосъобразни решения, дори в градска среда. Тези решения в повечето случаи са 

по-скъпи и ресурсоемки от бетоновите корекции, но осигуряват много по-голяма 

добавена стойност (повече ползи) за града. 

• За подобряване техническото и експлоатационното състояние на 

съществуващите корекции е необходимо регулярно да се извършват основни 

ремонти на участъци от реките Владайска, Перловска, Боянска, Банска, Суходолска, 

Слатинска и др. 

• Трябва задълбочено да се изследват проблемите, констатирани в анализа за реките 

и деретата на територията на СО, за да се изведе количествен резултат за 

цялата територия на общината и да се приоритизират териториите за най-

спешна интервенция. Констатираното несъответствие в отразяването на 

разгледаните реки и прилежащите им територии в КК, ОУП и ПУП налага 

предприемането на мерките, препоръчани в правния анализ към направеното от 

Софияплан изследване за реките на територията на СО; 

• 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; 

• Изграждане и/ или възстановяване на отводнителни и охранителни канали, 

съгласно чл. 15 от Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи, с цел предотвратяване вливането на външни 

повърхностни води в канализационната мрежа; 

• Целесъобразно е да се обсъди възможността за безвъзмездно поетапно 

прехвърляне от „Напоителни системи” ЕАД към Столична община на 

собствеността върху трасетата на дигите в регулационните граници на София; 

• За да се гарантира безопасната експлоатация на язовирите общинска 

собственост, е необходимо извършването на ремонтно–възстановителни работи 

на водовземните им съоръжения, основните изпускатели, затворните органи и 

преливните им съоръжения; 

• Необходимо е да се преоцени ролята и мястото на язовирите със значително 

ретензионно въздействие и поддържането в тях на определени свободни обеми за 

поемане и ретензиране на формиращите се високи вълни в поречията след 

интензивни валежи; 

• Трябва да се оцени състоянието на канализационната мрежа, тъй като нормалното 

ѝ функциониране е ключов фактор при превенцията на риска от наводнение; 

• Трябва да се разработи предпроектно проучване, в което да се идентифицират 

връзките със системи, за които реките 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”, “Туризъм”). 

 

Нормалното функциониране на канализационната система е ключов фактор за 

постигане на екологично равновесие и намаляване риска за здравето на населението. 

Въпреки възприетия комплексен подход при решаване проблемите ѝ от страна на СО все 

още резултатите са незадоволителни. Основна причина за това е нуждата от огромен 

финансов ресурс, с който да бъдат финансирани необходимите дейности по 

доизграждане, рехабилитация и реконструкция.  
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I.5.2.7. SWOT анализ  

Силни страни  

• Съществуващата канализационната система отвежда гравитачно отпадъчните 

води към ГПСОВ;  

• Изградени са основните пречиствателни станции, 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;  

• 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 

начина 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);  
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• 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 канализацинната 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.  

 

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. 

 

  


