


 

 

I_Териториален обхват и анализ на състоянието   |   212 
 

Подробен анализ е направен в приложение I.9.4_Почви. 

 

I.9.4.1. Общо състояние 

През последните години се отчита повишение на площите в Столична община (СО) в 

неблагоприятна бонитетна категория (5-та, 7-ма и такива без категория), със силно 

влошени свойства и попадащи в групата на непригодни за земеделие цели. На определени 

места е установено замърсяване на почвите с тежки метали, радионуклиди. 

Същевременно през последните години не се установяват нови натоварвания на 

почвите с устойчиви органични замърсители (вкл. пестициди) и нитрати. Не са 

установени замърсявания с нефтопродукти.  

  

Заблатявания са установени в зоните на подприщване на подземните води. Явлението се 

наблюдава основно в южния участък на софийския околовръстен път, а на отделни места 

са установени и локални замочурвания (селата Волуяк и Долни Богров, кварталите край 

коритото на река Искър и други). Почвената ерозия на територията на СО се проявява 

при почвите, формирани на наклонените и стръмни терени върху югозападните склонове 

на Старопланинските дялове, Софийска планина и връх Мургаш, а така също и в 

североизточните склонове на планините Люлин, Витоша и Лозенска. В градска среда 

засоляване на почвите се предизвиква от прилагането на химически средства за борба 

срещу заледяването на улиците през зимния сезон. Вкисляване на почвите в общината 

съществува, макар и недобре изразено. Физически нарушени почви в рамките на СО са 

образувани най-вече вследствие на промишлена дейност. Такива са формирани върху 

обширни пространства нарушени терени за добивна дейност.  

  

Замърсяването на почвата е два вида – дифузно (от атмосферни отлагания и 

неустойчиви земеделски практики) и локално (от складове за съхранение на негодни за 

употреба продукти за растителна защита, минни обекти и индустриални предприятия и 

др.). Когато замърсяванията не бъдат третирани, те се разпространяват по въздушен 

или воден път.   

 

I.9.4.2. Картиране на територии в СО с потенциално замърсени почви 

През 2020 Софияплан извърши предпроектно проучване за възможността за приложение 

на дистанционни методи за идентификация и изследване на замърсявания на почвите в 

рамките на СО с тежки метали и радионуклиди. Първа стъпка от проучването беше да 

се идентифицират потенциално замърсените територии в СО. Това е направено на 

                                                           
39 Спектротех, 1998, Swiss National Science Foundaton  2000-2003, данни от държавна фирма Екоинженеринг, Агенция за 
следприватизационен контрол, МОСВ, Институт Пушкаров, Института по хидрогеология на БАН, фирма Тита консулт, 
като и значителен обем доклади от български и международни научно-изследователски проекти. 

39. Въз основа на събраните данни е създадена ГИС база данни и карти с 

идентифицираните източниците на замърсявания в миналото и потенциално 

замърсените територии. Идентифицирани и локализирани са терените с потенциално 

замърсени почви. Като зони с най-голям потенциал за все още съществуващо 

замърсяване се очертаха бившите индустриални терени, хвостохранилища, табани, 

руднични насипища, открити и закрити рудници, площадки свързани с уранодобива и 

преработка на цветни тежки метали в района на Кремиковци и по южния склон на Стара 

планина. 
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I.9.4.3. Замърсяване с тежки метали   

Основен източник на замърсяването с тежки метали на територията на СО в миналото 

е бил металургичният комбинат „Кремиковци“. Експлоатиран е като открит рудник за 

добив главно на желязо и барит. Територията на комбината, т.е. цялата му 

производствена площ, е заета от металургичния завод и спомагателни производства, 

рудник „Кремиковци” с промишлена му площадка и производствените му площи, 

териториите, заети от хвостохранилището, сгуротвала и табан “Яна”, независимо, че 

част от неговите отпадъци се изземват и оползотворяват. Площта, заета от бившия 

комбинат е 2465 ха, а съпътстващите производствени площи са заемали 910 ха. Най-

силно са засегнати районите около Кремиковци (замърсени с тежки метали и арсен), при 

табаните ,,Яна“ и рудник ,,Курило“. Най-широк е обхватът на замърсяването в 

землищата на гр. Бухово и столичния кв. Сеславци. 

 
Друг източник на тежки метали са уранодобивните дейности в Буховото рудно поле. 

Освен уран в добиваните руди се съдържат и минерали на тежки метали. 

Уранодобивните и преработващи обекти на територията на СО са се състояли от 

следните елементи: ПХП „Металург“ - обогатителна фабрика за хидрометалургична 

преработка на големи количества руда с високи до средни съдържания на уран; 

хвостохранилища Бухово; минни обекти/ рудници за урановите находища в Бухово, Курило 

и Кътина. 

 

Изследвания на замърсяване на почви и растителност с токсични вещества и вредни 

аерозоли започват почти веднага след изграждането на Кремиковци и обектите на 
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уранодобива, като продължават и понастоящем от страна на различни институти, 

организации и колективи. Нарушените и замърсени терени в района на бившия комбинат 

“Кремиковци” са твърде значителни и в общи линии установени. Системно и 

организирано водене на отчет на нарушените, замърсените и деградираните земи в 

границите на комбината не е извършвано. 

 

Резултатите от различни изследвания на замърсявания с тежки метали на почвите в 

района на Кремиковци, направени в периода 1991 до 2010, показват замърсявания над 

максимално допустимите концентрации (МДК) с тежки метали  (Pb, Mn, Zn, As, Cd), които в 

основната си част се асоциират като резултат на дългогодишното емитиране. 

Резултатите от проучванията показват, че 5058 ха (87,3%) от земеделските земи на 

район “Кремиковци” са замърсени над МДК, а останалите 732,5 ха (12,7%) са със 

съдържание между фона и МДК. Данните от замерванията показват, че прилежащият 

район на Кремиковци е тревожно замърсен, а земите му са с променено плодородие. Това 

налага промяна на ползването им и последващи грижи за възстановяване на 

плодородието им. 

Съгласно информация от Областната стратегия за развитие на Област София-

град 2014-2020 г. и Проект на общинска програма за опазване на околната среда до 2027г. ,  

за  100% от земеделските земи в гр. Бухово и столичния кв. Сеславци са замърсени над МДК; 

с. Яна – 97,7 %; кв. Кремиковци – 97,2%; с. Желява – 88,4%; с. Горни Богров – 86,4%; кв. 

Челопечене – 76,9%; кв. Ботунец – 73,8%, и с. Долни Богров - 41,8%. Най-силно замърсени 

са землищата на гр. Бухово и с. Яна – 3 – 4 пъти над МДК и 20 пъти над природния фон. 

Сеславци, Горни Богров и Ботунец са с 2 – 3 пъти над МДК. 

Тежките метали в почвите се самоочистват много трудно и бавно. За някои почви, 

замърсени с тежки метали, може да отнеме до двеста години да бъдат очистени без 

специфична и целенасочена намеса. По тази причина изчистването и рекултивацията на 

замърсени почви с тежки метали се асоциират с относително високи разходи 

и рекултивационният цикъл отнема значително време. Замърсяването с тежки метали в 

почвата може да представлява потенциален риск за здравето на жителите в близост 

до замърсените райони. Установено е, че населението, живеещо около бившия комбинат 

и уранодобивните рудници, страда от по-чести алергични, респираторни, сърдечно-

съдови и ендокринни нарушения в сравнение със средните данни за София.  

 

 
Обектите на Кремиковци и уранодобивната промишленост и замърсени земеделските 

земи с тежки метали над МДК в съответните землища.  

 

Друг източник на замърсяване с тежки метали са автомобилният и 

въздушният транспорт. На много натоварени пътни артерии като бул. „Цариградско 

шосе“ количествата на олово, цинк и кадмий са от 1,2 до 2,2 пъти над нормата, като 

замърсяването е интензивно до 100 м от артерията. Летище София също е източник на 

замърсяване и в резултат от това почвите в близост до него са в начален стадий на 

техногенно замърсяване. В градския район други основни източници на замърсяване на 

почвите с тежки метали са топлоелектрическите централи („София“, „Земляне“, „Изток“ 

и „Люлин“) и промишлените предприятия. Изследвания за количествата на това 

замърсяване и ефекта от него не са правени.  
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I.9.4.4. Замърсяване с радионуклиди  

На територията на СО са действали три уранови рудника (Бухово, Кътина и Габра). 

Закриването на тези рудници е станало бързо. Не са налични данни за проведени 

систематични изследвания за радиоактивността в землищата, в които те са работили 

и цялостно и пълно запечаване и рекултивация на всички площи замърсени от дейности 

свързани с тях. Преработката на уранова руда в завод „Металург“ в началото на 50-те 

години е предизвикала радиоактивно замърсяване на терени в района, наречено ,,Разлив 

Яна“. То е възникнало през периода 1947-1958 г. когато заводът е работел при липса на 

хвостохранилище. 

 

Държавната фирма „Екоинженеринг-РМ“ е създадена с цел да осъществява от името на 

държавата организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по 

техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това 

дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и 

всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива 

и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони.  

  

Има значителни пропуски в данните, предоставени от „Екоинженеринг-РМ“, относно 

проведени мероприятия по отстраняване на минали щети, извеждане от експлоатация/ 

ликвидация, техническа и биологична рекултивация, проверка и мониторинг на 

ликвидационните дейности за бившето предприятие „Металург“, за териториите на 

хвостохранилищата „Бухово“, за „Разлив Яна“, за бившите рудници и другите свързани 

обекти. Няма данни за извършени в цялост и пълнота мерки по ликвидация и техническа и 

биологична рекултивация. Не са предоставени данни за правени и последващи 

замервания на лъченията за минните обекти. 

 

Събраните данни показват, че ликвидацията на минно-добивните обекти се е състояла 

предимно в запечатване на входовете на минните изработки и прекратяване на 

изпомпването и управлението на рудничните води. В резултат на това на редици 

места понастоящем е установено изтичане на руднични води от изходите на минни 

изработки. По отношение на “Разлив Яна” има данни за рекултивация само на терена за 

изграждане на депо за третиране на твърди битови отпадъци (ТБО) на Столична община. 

Това означава, че за останалите територии, замърсени с радионуклиди и тежки 

метали, не е проведена рекултивация за последните 40 години.  

 

Техническата и биологична рекултивация на минни участъци също е непоследователно и 

непълно извършена и липсват данни за изпълнението и последващ контрол на 

качеството. В тази връзка може да се очаква, че табаните и насипищата понастоящем 

представляват потенциални източници на замърсяване на почвите, подземните и 

повърхностни води.  

 

Липсата на пълноценни данни за извършени дейности по рекултивация затруднява 

оценката на въздействието на уранодобивната дейност върху почвите, подземните и 

повърхностни води в потенциалната зона на въздействие на бившите уранодобивни 

обекти. Мащабът на проблема не е систематично изследван и не може да се определи в 

точност. От събраната информация обаче може да се заключи, че проблемът със 

замърсяванията с тежки метали на района на въздействие на Кремиковци и 

уранодобивната и преработваща индустрия продължава да стои нерешен.  

 

I.9.4.5. Възможен мащаб на проблема 

Замърсяването на почвите в североизточната част на територията на СО с тежки 

метали е в резултат на кумулативното въздействие на два основни източника – 

промишлените дейности на комбинат “Кремиковци” и обектите 

на уранодобива. Генерираните замърсители (радионуклиди и тежки метали) се предполага, 

че са причинили замърсяване на почвите в много по-голяма територия от тази на 

самите производства посредством воден пренос на замърсени води и суспендиран 

материал или въздушен пренос на прахови частици. На базата на анализ на събраната 

информация, както и на базата на научната и специализирана литература за зони на 

влияние на подобни обекти, при липса на навременна и пълна рекултивация, бе определен 

район на потенциалните замърсявания, като бяха отчетени местните специфики - 

релеф, роза на ветровете и др.  Направеният анализ показва, че замърсяването на 

почвите и водите с тежки метали и радионуклиди продължава да е нерешен проблем за 

СО в следствие на неизвършените или недовършени дейности по ликвидация, 

отстраняване на стари щети и рекултивация на териториите на бившите площи на 

комплекс “Кремиковци”, завод “Металург” и уранодобивните мини. 

Наложително е да бъдат предприети допълнителни изследвания, които да изяснят в 

дълбочина мащаба на проблема, както и да бъдат взети съответните мерки за 

неговото решаване. 
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Потенциално замърсени територии 

 

 

 

I.9.4.6. SWOT анализ 

Силни страни   

● Добре проучени типове почви и разпространението им на територията на СО.   

● Почвени ресурси, позволяващи развитие на земеделие (в т.ч. и биоземеделие) и 

алтернативно земеделие.   

 

Слаби стани   

● Недобре проучено състояние и деградационни процеси на почвените ресурси.  

● Недобре проучен мащаб на замърсяванията от стари индустриални, добивни и 

преработвателни дейности от Кремиковци и урановите мини. 

● Продължаващо разпространение на стари замърсявания на съседни територии, с 

неизяснен мащаб. 

● Липса на програма за отстраняване на стари екологични щети и ограничаване на 

разпространение на замърсителите и увреждане на допълнителни, съседни 

територии и водни обекти (повърхностни и подземни) 

● Налице са данни за замърсяването на почвите в североизточната част на 

територията на СО с тежки метали и радионуклеиди, но мащабът на 

замърсяването не е систематично изследван и не може да се определи с точност, 

не са предприети необходимите действия за отстраняването им.  

● Висок процент на физически унищожените и запечатани почви (особено в градския 
район). Увеличаване на уплътнени и запечатани почви, както и на почвите с 
неблагоприятна бонитетна категория, непригодни за земеделски цели.  

● Наличие на възстановени територии, нарушени и замърсени от минали добивни и 

производствени дейности. 

 

Възможности   

● Налице е потенциал за развитие на екологично градско земеделие, агроекология. 

● Налице са дистанционни методи за проучване на замърсяване на почвите с тежки 

метали и радионуклиди, които дават възможност за определяне географския мащаб 

на замърсяване по ресурсно ефективен начин.   

● Преустановяване на подмяната на паваж с асфалт – практика, установена в 

последните години на обекти като бул. „Цар Борси III“ в района на кв. Павлово и след 

Околовръстния път, на ул. „Боряна“ и др. ; вместо това периодична поддръжка на 

паважа. С тази мярка би се избегнало допълнителното запечатване на почвите и 

запушване на оттока при екстремни атмосфери явления.  

 

Заплахи   

● Липсата на оценка за извършвания мониторинг на състоянието на почвите на 

територията на Столична община.   

● Продължаващо неизпълнение на мерките за отстраняване на стари замърсявания 

от минна и добивна дейност, което води до замърсяване с радионуклиди и тежки 

метали на почви и води на значителни разстояния посредством аерозолен и воден 

пренос.   

 

  


