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              Задбалкански котловини 
 

Морфохидрографски особености.Задбалканските котловини се простират в 

посока запад-изток. Те са разположени между Стара планина на север и  

Средна гора на юг. Към тях се включват следните котловини: Бурелска, 

Софийска, Саранска, Камарска, Казанлъшка ,Сливенска, Карнобатска и 

Айтоска.Поради нееднаквата надморска височина, орографска затвореност и 

различия в проявлението на природните компоненти, котловините могат да 

бъдат разделени на две групи:високи( Западни)- Бурелска, Софийска, 

Саранска, Камарска и ниски( Източни)- Карловска, Сливенска, Карнобатска, 

Айтоска. 

    Най-голямата котловина е Софийската.  Дъното на котловината е 

1200кв.километра. Релефът е равнинен, с надморска височина от 550 до 625 м. 

   Продължителната езерна фаза в развитието на Софийската котловина е 

причина за отлагането на дебели пластове, предимно от пясъци и глини, в 

няколко хоризонта ,сред които има и въглища.Езерната фаза се доказва от 

абразионните тераси в подножията на оградните планини на височина до 750 

м. В началото на кватернера езерните води се оттичат през Искърския пролом. 

Части от полето продължават да потъват, а други покрай оградните планини- 

да се   издигат. Софийската котловина има висока сеизмична активност 

обусловена от разломния и характер.С него са свързани и многобройните 

минерални извори в и около София. 

   Преобладават ерозионно- акумулативните форми на релефа:речни тераси и 

наносни конуси, добре изразени по витошкото и старопланинското подножие. 

Релеф и полезни изкопаеми. Задбалканските котловини са образувани в 

резултат на разломни движения на земната кора през неогена и хлътване на 

ивицата между Стара планина и Средна гора. От формите на релефа най- ясно 

са изразени ерозионно- акумулативните:заливни и надзаливни тераси, наносни 

конуси, остатъци от абразионни тераси. 

    Задбалканските котловини не са богати на полезни изкопаеми, разкрити са 

находища на лигнитни въглища( Софийски басейн), огнеупорни глини( Елин 

Пелин) и  др. 

Климат и води.За формирането на климата в Задбалканските котловини 

влияние оказват надлъжното им простиране, непосредственото им съседство с 

верижно простиращи се планини,  различията в надморската им височина и 

нееднаква затвореност.Котловините на запад са умереноконтинентален 

климат,а тези на изток преходноконтинентален.Присъщи на всички котловини  

са валежната сянка, студените падащи ветрове от типа бора и появата в 

преходните сезони на  фьона в Софийската котловина.  



  Задбалканските котловини имат особености и хидроложко отношение. 

Повечето от тях са богати на подземни води. В Софийска, Карловска, 

Казанлъшка и Сливенска котловина голям дял в подземните води имат 

грунтовите и минералните води. Грунтовите води са формирани в наносните 

конуси на старопланинското подножие и по витошкото подножие в Софийската 

котловина. През котловините протичат транзитно различни по големина реки, 

те формират режима си извън  тях, по южните склонове на Стара планина и 

северните на Средногорието.Те имат пролетен максимум. 

Почви, растителност и животински свят.Хидроклиматичните различия в 

областта са предпоставка и за почвени  различия.В Западните котловини 

преобладават смолниците, а в Източните канелените- горски почви.По 

заливните тераси на реките широко са разпространени алувиално-ливадните 

почви. Стопанската усвоеност на котловините е причина за унищожаването на 

естествената растителност и животински свят.По склоновете на високите 

западни котловини се срещат бук и габър, на изток са разпространени дъбът и 

тревната растителност,  а край реките- влаголюбиви гори. 

  Благоприятните природни условия са предпоставка за стопанската усвоеност 

на котловините. Концентрацията на население и промишлени мощности води 

до екологични проблеми. Честите температурни инверсии са причина понякога 

да се образува смог особено в Софийската котловина. Речните води са 

замърсени от отпадни промишлени води.Наложителни са мерки за опазване на 

природната среда, в противен случай здравето на населението ще бъде 

застрашено. 

 


