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I.9.3.1. Общ преглед на състоянието и ползването на водните тела в СО 

В тази част са разгледани естествените водни системи. Водностопанските системи са 

разгледани в част I.5.-Инженерните мрежи и съоръжения в Столична община. 

На територията на Столична община (СО) естествените водни системи са 

представени от река Искър и нейни притоци, по-големите от които са реките 

Лесновска, Блато, Крива, Кътинска, Църна бара, Какач, Кремиковска, Перловска и 

притоци, Слатинска и притоци, Владайска и притоци. В градската част почти всички 

реки са трайно коригирани и текат в каменни и/или бетонови корита, част от които са 

покрити. Реките, протичащи през СО, имат умереноконтинентален воден режим, 

характеризиращ се със зимно-пролетно или пролетно пълноводие и продължително 

лятно-есенно маловодие. Върху режима им на територията на общината оказват влияние 

язовирите, урбанизацията, промишлеността, хидротехническите и 

хидромелиоративните съоръжения. 

 

По данни на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на територията на 

общината се намират 17 язовира с различна форма на собственост: 

• държавна собственост са язовирите Искър, Кокаляне, Панчарево и Филиповци 

• общинска собственост са язовирите Суходол-2, Мърчаево, Мрамор, Бистрица, 

Сеславци, Кремиковци  

• частна собственост е единствено язовир Иваняне. 

 

Язовирите Искър, Кокаляне и Панчарево имат отношение към битовото и 

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

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

напояване на прилежащите им територии, но се използват и за отдих.  

 

Други водни обекти с предимно ползване за отдих са т. нар. кариерни езера в 

покрайнините на СО. По-известни от тях са водоемите край Негован, Чепинци, 

Челопечене, Казичене, Долни Богров, Враждебна. Така наречените Враждебненски езера са 

група от 10 езера, разположени до едноименния квартал. Част от тях са зарибени и се 

използват за любителски риболов. Като проблеми при изпълнение на тази им функция се 

отчитат маловодието на някои от езерата, обилното обрастване и затлачването на 

многобройните плитки езерца, заблатяването. 

 

Наводненията са познати за Столична община и рискът от тях е наличен и към днешна 

дата, като е логично да се очаква той да бъде обострен в бъдеще предвид очакваните 

по-интензивни валежи в следствие промените в климата. Съществуващи 

инфраструктурни проблеми – градска среда с висока концентрация на непропускливи 

повърхности за сметка на зелени площи, остаряла и на места неналична ВиК мрежа, са 

ключов фактор за риска от наводнения в общината, като адресирането им е належащо 

дори и без да взимаме предвид очакваните климатични промени. За района на гр. Нови 

Искър, кв. Требич, както и с. Мировяне и с. Житен има данни за наводнения при интензивни 

валежи, последният такъв случай е изследван от Софияплан чрез фотограметично 

изследване, проведено на 18.01.2021г. Повече информация за изследването и неговите 

резултати е представена в раздел “Бедствия”.   

 

I.9.3.2. Минерални води  

Столична община е изключително богата на минерални води. На територията на града и 

в близките околности се намират над 40 термоминерални находища. По закон 

подземните богатства са изключителна държавна собственост. На базата на 

споразумение с държавата СО управлява и стопанисва безвъзмездно 8 находища на 

минерални води за срок от 25 години. Това са „София-Център“, „София-Лозенец“, „София-

Овча купел“, „София-Баталова воденица“, „София-Надежда“, „София-Свобода“, „София-

Панчарево“, „София-Железница“. СО разполага със секторна стратегия за минералните 

води и в момента се разработват проекти в нейното изпълнение, като се предвижда 

използването на минералните води за балнеолечение и геотермална енергия в Централна 

Баня, Овча Купел, Банкя и Надежда. 

 

I.9.3.3. Екологични проблеми на повърхностните водни тела 

Повечето от повърхностните и подземни водни тела в СО се намират в добро химично и 

екологично състояние. В горните течения водите на повечето реки са с добро 

качество. С навлизане в урбанизираната територия екологичното състояние на реките 

се влошава. Някои речни течения изпадат в лошо до много лошо екологично състояние 

извън нормираните категории. Това състояние те поддържат до вливането си в река 

Искър. 

Идентифицираните в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) за периода 2016-2021 г. 

видове натиск, които водят до негативни въздействия върху състоянието на водните 

тела, са:  

• точкови източници (заустване на непречистени/ недостатъчно пречистени 

битови и промишлени отпадъчни води);   

• дифузни източници – основно натиск от земеделски дейности;   

• хидроморфологичен натиск (изменение на физичните характеристики на водните 

тела).  

 

Речните участъци, преминаващи през урбанизираната територия на СО, се почистват 

по предварително изготвена програма за планово почистване от общината. Основен 
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проблем представлява недостатъчно добрата координация в отговорностите между 

местната и националната власт за стопанисване на реките, тъй като липсва единна 

регламентирана административна структура за цялостно управление и контрол на 

речните корита на територията на СО. 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 влошаване на екологичното 

състояние на водните тела и за повишаване риска за здравето на населението от 

замърсяването на водоизточниците и прилежащите им територии. Въпросът за риска 

от наводнения е разгледан в част I.10.4.-Капацитета на СО за справяне с бедствия и 

аварии. 

 

Въпреки, че голяма част от вливащите се в реките отпадъчни води се пречистват, 

повишаването на мътността и съдържанието на неразтворими суспендирани вещества 

в реките на територията на общината води до влошаване на екологичното им 

състояние. Причините за това са основно точкови източници на натиск/ замърсявания: 

• директни зауствания (регламентирани и нерегламентирани) на битово-фекални 

води, причинени от частично изградена или липсваща канализационна мрежа и 

липсата на ЛПСОВ – най-сериозен е проблемът в кварталите от Подвитошка яка и 

крайградските територии  

• зауствания на производствени отпадъчни води  

• постъпването на силно замърсени дъждовни (атмосферни) води, отмили 

отпадъците от улици и производствени площи.  

 

Към настоящия момент нивото на покритие с  услугата пречистване на отпадни води в 

СО е незадоволително и все още не покрива изискванията, определени в Директива 

91/271/ЕИО на ЕС. Централната градска част е с напълно изградена канализационна 

мрежа, свързана към ГПСОВ, но кварталите в периферията на града и крайградските 

населени места са с недоизградена или липсваща канализационна мрежа. За много от 

населените места с технико-икономически доказана по-голяма ефективност на 

децентрализираното пречистване на отпадъчните води не са изградени ЛПСОВ. Така 

част от отпадъчните води на СО се заустват директно в реките Какач, Суходолска, 

Владайска, Перловска, Лесновска, Искър, Драгалевска, реките протичащи през Симеоново и 

в Подвитошката яка. Изключение правят единствено реките, които протичат през 

паркови територии (Дреновичка и Слатинска) и не са подложени на пряко замърсяване.  

 

Това определя като основен замърсител на повърхностните водни обекти на 

територията на СО именно заустването на непречистени битови отпадъчни води в 

реки и дерета или тяхната инфилтрация в земните пластове. Според проекта на РПИП 

“Софийска вода" е установила над 258 броя нерегламентирани зауствания – значителни 

зауствания на изградени канали, вливащи се в повърхностни водни течения и 

канализационната мрежа. Тези данни не изчерпват всички нерегламентирани зауствания, 

а само идентифицираните, като се очаква реалният брой на тези зауствания да е 

значително по-голям, тъй като има значителен брой малки нерегламентирани 

зауствания в териториите, в които няма изградена канализационна мрежа, отново най-

вече в южните квартали на София.   

 

За реките, в които се заустват отпадни води, Плана за управление на речния басейн от 

2016 отчита проблеми с качеството на водите (за повече информация виж приложение 

В.9.3.а.). Наблюдава се различна степен на замърсяване. За повечето от тях 

мониторингът, проведен в периода 2016-2017, показва, че няма значителни промени в 

състоянието им и проблемът с тяхното замърсяване остава. 

 

Подробна информация за екологичното състоянието на повърхностните водни тела е 

предоставен в приложение I.9.3_Води_качество. 
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Източник:  данни - Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР), замервания на 

замърсяването ПУРБ на БДДР 2016-2020 и мониторинг на БДДР 2017. Картата е изготвена 

от Софияплан 

 

Замърсяването на реките и деретата с битови отпадни води засяга и повърхностни 

водни обекти като язовир Панчарево. По тази причина изграждането на необходимите  

канализационни и пречиствателни съоръжения и поддържането им в изправност е от 

особена важност за опазване на водите от замърсяване. 

 

За река Стари Искър (Лесновска), чието поречие протича през териториите на 

обектите на бившия уранодобив, според Плана за управление на речния басейн на БД и 

данните на БД от 2016 и 2017 има идентифицирано високо съдържание на естествен уран 

и манган и заложена мярка в Плана за управление на речния басейн за ограничаване на 

замърсяването от минали минни дейности. Това съвпада с идентифицираните почвени 

замърсявания в зоната на Бухово и Кремиковци, през които преминават притоците на 

Стари Искър. Почвеното замърсяване е разгледано в част I.9.4.-Почви.  
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Според проекта на ПООС индустриалните причинители на замърсявания са промишлени 

дейности и недостатъчно пречистени промишлени води. В столичните райони Сердика, 

Искър, Подуяне, Лозенец, Красно село, Нови Искър и Кремиковци са разположени голяма 

част от фирмите, които генерират около 116 млн. куб.м/год. отпадъчни води. Основни 

промишлени източници на отпадъчни води в рамките на Столична община са следните 

предприятия: 

• ПСПВ „Бистрица” към „Софийска вода” АД – гр. София  

• „ЛАКПРОМ” АД, с. Световрачене, р-н „Нови Искър”  

• ГПСОВ „Кубратово“  

• „Елтрейд Къмпани” ООД, гр. София  

• „Зебра“ АД, р-н “Нови Искър”, СО  

• ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, гр. София, с. Яна, 

местност Садината  

• Депо за неопасни отпадъци „Суходол II“, стопанисвано от „Чистота Искър“ ЕООД  

 

Обектите притежават разрешително за заустване на отпадъчните води или 

комплексно разрешително, издадени съответно от Басейновата дирекция и 

Изпълнителна агенция по околна среда. Оператор с повтарящи се превишения (постоянно 

превишение на отделни показатели) е Депо за неопасни отпадъци „Суходол II“, 

стопанисвано от „Чистота Искър“ ЕООД. 

 

I.9.3.4. Устройствени проблеми с речните корита 

Подробен анализ на устройствените проблеми с повърхностните водни тела е направен 

и представен в приложение I.9.3_Води_Приложение_устройство. 

 

Проблемите със стопанисването на речните корита са в резултат и от съществен 

проблем с възстановена частна собственост върху участъци от речните тераси и 

трасета на реки. Софияплан проучи устройствените проблеми за Суходолска, Владайска, 

Перловска, Слатинска, Нанишка и Бистришка реки, включително прилежащите им 

притоци до вливането им в река Искър. Проучването включва инвентаризация на 

водните обекти по собственост, граници, начин на трайно ползване, кадастрална карта, 

ПУП и устройствено зониране според ОУП 2009. Резултатите от анализа показаха, че 

54% от реките са със сгрешена собственост, а 69% с неправилно указан начин на 

трайно ползване. 

 

 
Участъци от реки, за които е установен устройствен или имотен проблем 

 

Тези грешки водят след себе си проблеми със стопанисването и управлението на 

водните обекти, като например: 

• общината  е принудена да отчуждава територии, които по закон трябва да са 

публична държавна собственост; 

• поради сгрешена собственост и липса на достъп, общината няма възможност да 

управлява водите на своята територия, което води до значително по-висок риск 

от бедствия; 

• водни обекти се ползват като канали (понякога буквално за канализация); 
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• има сериозни затруднения при развитие на инженерната инфраструктура – 

корекции на реки, изграждане на канализация; 

• на практика общината има проблеми да устройва територията си около водните 

обекти. 

 

I.9.3.5.  Екосистемни услуги 

Многобройните реки, протичащи през СО, предоставят редица екосистемни услуги -  

регулиране на микроклимата, биоразнообразие, отдих, спорт и други. Към момента 

екосистемните услуги в СО все още не са картирани и оценени. Софияплан, заедно с 

консорциум от изследователски организации, работи в тази посока. Устойчивото 

управление и интегриране на екосистемните услуги има потенциал да повиши 

качеството на живот, да смекчи ефектите от климатичните промени и да намали 

определени публични разходи за поддръжка на средата. 

 

Честа практика е защитата на населението и стопанските обекти от наводнения да се 

извършва посредством изменение на физичните характеристики на водните тела - 

изграждане на прагове, корекции и изправяния на реки, изграждане на диги, модификации на 

речното легло чрез изземване на наносни отложения и укрепването на бреговете с цел 

защита от ерозия. Тези т.нар. хидроморфологични практики променят естествената 

водна и крайбрежна среда и водят след себе си негативни екологични последици. Почти 

винаги този тип намеси води до значително намаляване на екосистемните услуги по 

поречието на реките. СО трябва да инвестира в прилагането на естествени корекции 

на максимално много места, както и да възстанови там, където е възможно, 

естествения характер на речните корита. 

 

I.9.3.6. Предизвикателства 

Основните проблеми с водите в СО са замърсявания от нерегламентирани зауствания 

предимно поради липсата на изградена канализационна мрежа и локални пречиствателни 

станции, или заустване на непречистени промишлени води. Има замърсявания, които са 

в следствие от минали минни дейности, които не са ликвидирани според изискванията и 

не са отстранени старите екологични щети. В допълнение има проблем с управлението 

на водните обекти (като тяхното чистене и поддържане) и тенденция да биват 

променяни с цел по-лесно управление, при което се нарушават естествените им функции 

и екосистеми. Правно-устройственият статут на речните корита също изисква 

съществено внимание от страна на СО. Речните корита трябва да се локализират и 

картират в детайли и да се образуват имоти "за водно течение" публична държавна 

собственост, необходими за планираното управление.  

I.9.3.7. SWOT анализ 

Силни страни   

• Приложени съвременни технологии за пречистване на природни и отпадъчни води, 

които позволяват ефективно пречистване на водата.  

• Наличие на достатъчно водни ресурси и осигурено водоснабдяване на почти всички 

населени места от общината.   

• Наличие на минерални води със слаба уязвимост към замърсяване и изтощаване, 

между които лечебни термоминерални и питейни минерализирани води.   

• ,,Софийска вода“ АД има добър финансов резултат.   

• Множество водни тела преминаващи през територията на СО и връзка на някои с 

Витоша.  

 

Слаби стани   

• Неефективно използване на водните ресурси, лошо техническо и санитарно-

хигиенно състояние на минералните водоизточници и неизползван потенциал на 

минералните води за здраве, рекреация, геотермална енергия и спа туризъм.   

• Няма стимули за използване на „зелени“ решения за сградните ВиК инсталации;  

• Замърсявания на водните тела от нерегламентирани зауствания от битовия или 

промишления сектор, от неизградени ВиК мрежи или липсата на контрол върху ЛПС; 

стари замърсявания, замърсявания от нерегламентирани сметища.  

• Водните тела не са интегрирани в градската структура като обекти, 

предоставящи услуги за подобряване качеството на живот, и не се упражнява 

контрол върху тяхното качество и поддържане.  

 

Възможности   

• Част от градските и околоградски водни площи могат да се използват за летен 

отдих и спорт.  

• Работи се по увеличаване на броя на плувните басейни с използване на минералните 

води.  

 

Заплахи   

• Липсват мониторингови пунктове, респ. данни в голяма част от новообразуваните 

водни тела, за които не е оценено химично състояние.   

• Модифицирането на водните тела води до проблеми с екологичните показатели. 

• Неразрешените проблеми със собствеността могат да доведат до последващо 

влошаване на състоянието на водните обекти. 

 

  


