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ЦЕЛ

- да се издири, обобщи и систематизира публикувана и
архивна информация за химическия състава на подземните
води отнасяща се за цялата територия на страната. Това ще
спомогне за изясняване на пространствените закономерности
на хидрохимическите показатели и връзката им естестевните
фактори за формиране, както и изменението им във времето в
регионален мащаб.

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

- общо подземните води
в страната, напорни и ненапорни, пресни и минерални,
формирани както в пукнатинни водонапорни системи, така и в
дълбоки водоносни хоризонти.

Фиг.2. Хидрогеоложка карта на България: 1. Разкрития на несвързани седименти с порови води; 2. Разкрития на неогенски
и палеогенски комплекси с порово-пластови води; 3. Пукнатинни води в изветрителни и напукани зони на здрави
седиментни скали; 4. Пукнатинно - пластови води във вулкано-седиментни скали; 5. Пукнатинни води в магмени и
метаморфни скали; 6. Карстови води; 7. Южна граница на Долнодунавска артезианска област; 8. Находища и проявления
на термални води

В регионален аспект информация за регионални обобщения за
химичния състав на подземните води за страната се откриват в:
• публикувани материали - статии, студии, монографии,
справочници, карти и т.н - прегледани са много голяма

количество такива материали, като са отделени над 130 заглавия
отнасящи се за химичния състав на подземни води в цялата
страна;

• МОСВ и неговите подразделения;
• Национален Геофонд към Министерство на енергетиката;
• Други източници – министерства, научни звена, организации.

Първите обобщения за химичния състав в България са насочени
главно към термалните и минералните води, формирани в
пукнатинно-водонапорните системи, главно в Южна България.
Първи публикуван труд :
Добрев, Н. 1905. Принос към химическото изследване на
българските термални и минерални извори. - Год. Соф. Унив.,
физ.-мат. ф-т, 1; 126-167.

Следващи по-важни обобщени данни за термалните
и минералните води са дадени от:
1912
1929, 1930, 1931
1930
1940, 1945
1946
1957
1958,1960
1964 и други
1970
1970 и други
1972
1976
1996
1997

-

Н. Добрев
З. Караогланов
Т. Петров
А. Азманов
Е. Бончев
Й. Меламед
В. Куситасева, Й. Меламед
К. Щерев
Б. Левтеров
П. Петров и др.
А. Колев, К. Щерев
Д. Костадинов и други
Л. Владева, Д. Костадинов (ред.)
E. Pentcheva et al.

За ролята на вместващите скали за формиране на химическия
състав на минералните води са многобройните статии на проф.
Елка Пенчева. В други нейни статии се дава регионална
информация за съдържанията на микрокомпонетите в
подземните води, на алкалните метали и на конкретни елементи.
Някои от статиите са в съавторство с П.Ст. Петров.

Микрокомпонентите в термалните води са били обект на изследване и
на Й. Меламед, 1960, като през 1963 г. заедно с М. Матлиева прави
сравнение за тяхното присъствие в термалните и пресните води.
През 1963 г. Стаменова и др. охарактеризират българските термални
води по отношение на германия, а през 2019 г. С. Вълчев и колектив
обобщават информацията за съдържанията на арсен в тях.

Флуорът в термалните
води е бил обект на
изследване от А.
Василев, 1928 и Й.
Меламед, 1996. Обща
регионална
характеристика на
съдържанията на флуор,
като в термалните води,
така и в пресните води в
България е направено от
Бендерев и други през
2018 г.

Изследвания на газовият състав на термалните води в България е
провеждано още от 30 -те до 60-те години на миналия век от професор Н.
Пенчев. Неговите изследвания са продължени от Пенчева и Петров през
1968 г., а изотопите на благородните газове се били обект на изследване на
Пиперов и други през 1987 г. Последни изследвания в това отношение са на
проф. В. Христов по отношение съдържанията на хелий.

Данни за радиоактивността на термалните
води в България са дадени от
П. Пенчев през 1924 и 1927
А. Азманов през 1939
Ж. Желев - 1961

Върху присъствието на радон е статията на
Г. Загорски през 1964.

През периода от 50-те до 80-те години на миналия
век има голям подем на геоложките и
хидрогеоложки проучвания в страната.
Комитет по геология и неговите поделения
НИПИЕС Енергопроект, КНИПИБКС
Водоканалпроект, НИИ Водпроект, НИИ
Заводпроект и др.
КОПС
Минно-геоложки институт (университет)
Геологически институт при БАН
НИКФР
НИМХ

Хидрохимични проучвания на артезианските води в
Северобългарския артезиански басейн
Главно попътни изпитания на сондажи за търсене и проучване
на нефт и газ

Прокарани над 2000 сондажа,
част от тях са преоборудвани
като водоснабдителни сондажи
или за използване на
термоминерални води.

Първи обобщения на хидрохимичните данни са направени от

Йовчев, Рыжова, 1966

Впоследствие има много доклади и статии главно на
Л. Монахова и нейния екип

По време на многобройните геоложки
проучвания и
картировки са се взимали многобройни проби от естествени
водоизточници с пресни води.
Голяма част от тях са били систематизирани и въведени в обща
база през 80-те годин от колектив на Научноизследователския
институт по полезни изкопаеми към Комитет по геология с
ръководител доцент Тошо Кехайов.
Общо са въведени резултати от химични анализи на 11800

водоизточника.
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е

ЗАГУБЕНА!!!

Това е ставало по следната процедура:
Издирване и систематизиране на информацията за химични
анализи
Координатно привързване
Ръчно попълване на съответни информационни бланки
Пренасяне на информация на перфокарти и запис на ленти
Въвеждане на информацията в ЕИМ
Обработка на информацията

На основата на тази база данни са редица публикувани
обобщения на Т. Кехайов за пространствените хидрохимични
закономерности на пресните води в България, както и
изготвения от него Хидрохимичен атлас на подземните
води в хипергенната зона в М1:1000000

Тази база данни са послужили и за съставяне на Хидрохимична карта на
България в М 1:200000 (Т. Кехайов и колектив, 1993) и Карта на
хидрохимичния фон в България на Ю. Шопова и колектив, 1993)

Още през 1968 г. КОПС възлага на Минно-геоложкия институт да
направи регионални хидрогеоложки, включително и
хидрохимични проучвания на 32 от най-водообилните райони в
страната (Договор 21).
През 70-те и 80-те години тази работа продължава от различни
организации, но вече като изготвяне на Хидрогеоложка карта на
водообилните район в България. Към докладите са приложени
обширни таблици с химичен състав на многобройни
водоизточници.
За съжаление тези данни не са въведени в обща база данни и
са трудно използваеми.

Хидрохимични характеристики са дадени в
големите обобщения за подземните води в
България:

Йовчев, Й., М. Альтовски (ред). 1975.
Обяснителна записка към хидрогеоложката
карта на НР България в М 1:200 000.
Х. Антонов, Д. Данчев. 1980. Подземни води в
България

През 90-те години стартира голяма задача за систематизиране на
наличната хидрогеоложка информация, с изготвяне на
хидрогеоложки карти и проекти за мониторинг. За всеки
водоизточник се ползва ХИС форма с подробна информация,
включително и химичен състав.
От фирма КАНИСКО е
създадена в Access обща
база данни, но тя е трудно

достъпна!

Едно от последните хидрогеоложки регионални
обобщения за цялата страна са Генералните схеми
за районите с басейново управление в България
през 2000 г. В тях за подземните води във всеки
водосбор и хидрогеоложка единица е дадена кратка
хидрогеоложка характеристика. Част от тях са
обобщени в статията на Кехайов и др. 2002.
Качествен състав и източници на замърсяване на
подземните води.

След присъединяването на България към Европейския
съюз и приемането на Европейското законодателство
свързано с управление на водите основната
информация за химичния състав на подземните води,
проблемите със замърсяването им, мониторинга им се
съхранява, обработва и управлява от МОСВ и неговите
подразделения - ИАОС, Басейнови дирекции. Част от
нея може да се намери на съответните интернет
страници, а друга може да се изисква съгласно ЗДОИ.
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/
http://eea.government.bg/
http://www.bd-dunav.org/
https://www.bsbd.org/
https://earbd.bg/
https://wabd.bg/

………………………………………………………………….
……………………………………………………..???

Настоящото изследване е проведено във връзка с
изпълнението на Национална научна програма
(ННП) „Oпазване на околната среда и намаляване
на риска от неблагоприятни явления и природни
бедствия“,одобрена с Решение на МС №
577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН
(Споразумение № ДО-230/06-12-2018).

