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РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
 РАЗДЕЛ „КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА"  
(Т. 1.16 - Т. 1.20)  - ТРЕТИ МОДУЛ 

ДОЦ. Д-Р  МАРИАНА ДОНЧЕВА-БОНЕВА 
ЕКСПЕРТ  

„МОНИТОРИНГ“ 

Т. 1.20 СЪСТОЯНИЕ НА 
КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 

18-19 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



Закон за опазване на окалната среда: 
Чл. 4. Компонентите на околната среда са:  
 атмосферният въздух,  
 атмосферата,  
 водите,  
 почвата,  
 земните недра,  
 ландшафтът,  
 природните обекти,  
 минералното разнообразие,  
 биологичното разнообразие и неговите елементи.  

 
Чл. 5. Факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да 
бъдат:  
 естествени и антропогенни вещества и процеси;  
 различни видове отпадъци и техните местонахождения;  
 рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои 

генетично модифицирани организми.  



 
Встъпителен доклад – Конкретни задачи 

 
Определяне/оценка на: 
 състоянието на атмосферен въздух; 
 повърхностните и подземни води - точковите и дифузни източници 

на замърсяване; общото и относителното натоварване на 
водоприемниците с органични и суспендирани вещества;  
въздействието на антропогенната дейност във водосборите на реките 
и водоемите, повърхностните и подземните води; 

 състояние на геоложката основа, релефа и почвите. 
 третиране на битовите отпадъци и проблемите в това отношение. 
 нарушени площи (ерозирани, преовлажнени, унищожени от 

стопанска дейност, замърсени с битови и строителни отпадъци) в 
парка и граничещите с него земи. 



 
Състояние на атмосферния въздух 
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Средноденонощни концентрации на SO2 

– „Копитото” 
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Средногодишни концентрации на SO2 
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Годишни концентрации на NO2  – „Копитото” 

 

 
Годишни концентрации на CO 

 
Годишни концентрации на бензен 
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Годишни концентрации на бензен  



Състояние на атмосферния въздух 
 



Състояние на атмосферния въздух 
 



 
Атмосфера 
 
 Повишаване на годишните температури. Зимата от  

втората половина от миналото столетие става по-
мека, в сравнение с първата половина на 20-то столетие.  

 Валежите показват тенденция към спадане в края на 
миналото столетие. Най-дълги са били периодите на 
засушаване през 1940-те години и последните две 
десетилетия на 20-ти век  

 Намаление на височината на снежната покривка в 
последните години.  



 
 
Повърхностни и подземни води 
Повърхностни: 
 Определени 2 категории водни тела на територията на парка- 

„реки“ и „езера“ 
   Липсват   естествени планински езера 
 
Подземни води: преобладават пукнатинните 
Извори: около  40; 33 се използват за питейно-битово водопотребление.  
Минерални води – извън територията 
Карстови води – част от Босненския карстов район –подземно водно тяло  
BG4GT1T2T3037 



● Водите са неутрални (рН 6.89- 7.75).  
 ●Всички изследвани реки по границите  
на парка, са в отлично състояние  
по физико-химични показатели за качество. 
 
Основен проблем: 
 Преобладаващата част от каптираните извори за чешми са с кисели 

води и неподходящи за консумация 
 За голяма част от водните тела се установява органични замърсяване. 

Не може да се постигне добро състояние  по показателите БПК5, и 
съдържанието на амониев, и нитратен азот.  

 
Основната причина е, че няма пречистване на отпадъчните битово-
фекални води от всички обекти на територията на парка. 
 



Почви 
Разпространение на почвите: 
 
Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols)  – 789,39 ha; 
Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols) – 1144,86 ha; 
Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisos) – 17135,5 ha; 
Канелени горски (Chromic Luvisols) – 0.2 ha; 
Рендзини (Rendzinas) – 1071.84 ha; 
Алувиално-ливадни (Alluvial Fluvisols) – 13.7 ha; 
Торфенисто блатни и торфени почви (Histosols) ; 
Примитивни почви (Leptosols); 
Антропогенни  (Anthrosols) – 0.06 ha; 
 
По-добре са проучени планинско-ливадните почви, 
тъмноцветните горски повлияни от пожари 
Кафяви горски почви, обследвани по МКП „Гори“ 



Почвени процеси (Ерозионни процеси) 
 
разгледани подробно в т.1.11.2 
 
Разпределение на площна ерозия по степени: 
• 0 степен  –   99,07%; 
• I степен   –   0.40 %; 
• II степен  –  0.11 %; 
• III степен – 0.39%; 
• IV степен – 0,03 %; 
• V степен  –   0.0 
 
Констатации: Някои от противоерозионните съоръжения не са в 
добро състояние, обрасли са с растителност, някои се рушат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Земни недра и минерално разнообразие 
Геоложкият строеж на планината Витоша е добре проучен.  
в т.1.9.1. е представена подробна информация за разнообразието от скали и 
минерали  
 
Нарушение на земните недра – кариери, разположени в северозападните и 
западните склонове 
• Кариери в грабро и монцонити: "Юрушки мост". 
• Кариери в монцонити: "Липата", "Първи май" и "Пладнище". 
• Кариери в сиено-монцонити: "Бъзговец". 
• Кариери в кварцови сиено-диорити (адамелинити):  
"Вуча падина", "Комуна", "Каменоделец",  
 
 



ОТПАДЪЦИ 
За общините граничещи с Парка са разработени: 
• Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична 

община. 
• Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците, община 

Самоков, 2010-2020г. 
Няма информация за количеството на отпадъците, които се генерират на 
територията на НП „Витоша“ 
• Сметосъбирането и сметоизвозването е задължения на концесионера, който 

след като транспортира отпадъците до територията на съответната община, 
ги поставя в съдовете за ТБО на общината. 

• Лицата, които осъществяват дейността по събиране на отпадъците от 
територията на екостационара  са лицата, отговорни за неговата охрана. 

• Провеждане на доброволчески акции за събиране на отпадъци. 
• Столична община – сключва договори с фирми за опясъчаване на пътните 

платна, събиране на пясъка, почистване на канавки. 
 

 
 
 
 
 
 



ОТПАДЪЦИ 
 
Проблеми: 

 
• Размита е отговорността за управлението на битовите отпадъци на 

територията на ПП „Витоша“ между Дирекцията на ПП „Витоша“, отделните 
концесионери, Столична община; 

• Занижен контрол от страна на съответните РИОСВ, как субектите, отговорни 
за управление на битовите отпадъци на територията на ПП  изпълняват 
своите задължения.  

• Необходимо е да се изяснят действията по отношение на генерираните 
отпадъци от утайки от септични ями; 

•  Необходимо е да се изяснят действията по отношение на пепелите и 
сгуриите от печките на твърдо гориво; 
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