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Географско положение и граници. Осоговско-Беласишката планинска верига 

е част от Рило-Родопската област и заема най-западната и периферия. 

Простира се на юг от Краище, на изток достига до Рила и Пирин ,на запад и на 

юг преминава на територията на Македония и Гърция. 

Релеф и полезни изкопаеми. Релефът е обусловен от блоково- разломния 

строеж на земната  кора. Планините са блокове ,отделени един от друг от 

разломни линии, по които е образувана съвременната речна мрежа.Долината 

на река Струма също е хлътнала по разломни линии.Това определя висока 

сеизмичност.  

   От полезните изкопаеми стопанско значение имат оловно-цинковите руди в 

Осоговската планина, флуоритът в Огражден и кафявите въглища в 

Симитлийската котловина. 

Климат и води. Планинският климат не е типично изразен поради влиянието 

на въздушни маси,нахлуващи по долината на река Струма.  Средните 

температури се увеличават от север на юг за местата с еднаква надморска 

височина. Режимът на валежите също е променен- отслабва пролетно-летния 

максимум и се засилва есенно-зимния. 

   Особено благоприятен е климатът в Санданско-Петричкото поле. Типичният 

континентално- средиземноморски климат позволява отглеждането на 

топлолюбиви култури, овощия, ранни зеленчуци, ориенталски тютюн. 

   На север от Кресненския пролом климатът е преходноконтинентален. Тези 

климатични различия се дължат на различията в релефа и  на меридионалното 

разположение на река Струма,  по чиято долина нахлуват по-топли и по-важни 

въздушни маси от Егейско море. 

Почви, растителност и животински свят.Почвената и растителната покривка 

се височинно зонирани.Богатство за долината на река Струма са алувиално-

ливадните почви, които в съчетание с климата благоприятстват развитието на 

интензивно земеделие.Растителността е представена от обикновен бук, габър, 

бреза. Субалпийската растителност е представена от сибирска хвойна и 

тревни видове.Срещат се и средиземноморски видове- пърнар, чинар, 

дървовидна хвойна.В северното подножие на Беласица има кестенови гори. 

Обитава се от много птици и влечуги . 

Стопанско използване. геоекологични проблеми. Осоговско-беласишката 

планинска редица и долината на река Струма са добре усвоени в стопанско 

отношение.Добиват се кафяви въглища ,оловно-цинкови 

руди,флуорит.Пасищата в оградните планини благоприятстват развитието на 

животновъдството, а почвено-климатичните условия по долината на река 

Струма отглеждането на зеленчуци, тютюн и някои  по-топлолюбиви култури( 

бадеми, нар, смокини). специфичния климат на град Сандански, лековитите 



минерални извори са 

превърнали града в курорт от 

национално и международно 

значение.  

   Сериозен проблем за 

областта са изсичането на 

горите, замърсяването на 

река Струма, ерозията, 

засегнала почти всички 

планини. 

 


