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Abstract. In the recent years there has been a steady increase in the concentrations of arsenic in the Kobilyak karst 
spring. After a complex research, the Ogosta River was found to be the source of pollution, and the reason is the ac-
celerated lateral and bottom erosion of the river, which relieves the infiltration of river waters into the karst limestones 
and accelerates their access to the spring.

Keywords: arsenic, karst waters, pollution, river erosion.

Въведение. През последните години се установява 
трайно увеличаване на концентрациите на арсен в 
каптирания от 1953 г. карстов извор Кобиляк. Това 
довежда до риск при използването на водите му 
за питейно водоснабдяване. Цел на настоящото из-
следване е да се установи развитието и актуалното 
състояние на замърсяването, както и причините за 
това. 

Геолого-хидрогеоложка характеристика. Кар-
с то вият извор Кобиляк е разположен в непосред-
ствена близост до р. Огоста, в средното ѝ течение. 
Той дренира тясна ивица от долнокредни варови-
ци, оформящи свода на антиклинална структура, 
която е морфоложки изразена. Река Огоста пре-
сича тази ивица при с. Владимирово и завива ус-
поредно на нея. Съгласно данни от дългогодишни 
хидроложки наблюдения, дебитът на извора се ко-
лебае най-често между 180 и 420 l/s, с минимална 
стойност 48 l/s и максимална – 2050 l/s. Водите на 
р. Огоста, нейните дънни наслаги, както и почвите 
по бреговете са замърсени с арсен по протежение 
на цялото ѝ поречие, вследствие на сериозни ин-
циденти, свързани с добива и преработката на по-
лиметални руди в горното ѝ течение (Dimitrova et 

al., 2007; Simmler et al., 2017 и редица доклади от 
Националния Геофонд). 

Методичен подход. Спецификата на проблема 
наложи прилагане на съчетание от геоложки, гео-
морфоложки, хидрогео ложки и хидрохимични из-
следвания, включително масово измерване на пук-
натини, електропрофилиране, вертикално елек-
трично сондиране, взимане на проби от дънни нас-
лаги, речни и изворни води, поставяне на капан в 
извора за установяване на стигофауна. Проведени 
са лабораторни изследвания на излужването на ар-
сен от замърсени дънни утайки на реката.

Резултати и изводи. При проведените изслед-
вания се установи, че изворът Кобиляк е типичен 
карстов естествен водоизточник с главна роля на 
водите на р. Огоста при формиране на оттока му. 
Това се доказва както чрез анализ на редиците дан-
ни за неговите водни количества и на р. Огоста, 
така и въз основа на старите и сегашни замърсява-
ния, също и чрез хидробиологични данни. Доказа 
се, че няма хидравлична връзка между карстовия 
му басейн, изграден от горнокредни варовици, с 
окарстените неогенски варовици, разпространени 
на юг до р. Ботуня. Локализирана е зоната, в коя-
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то става подхранването на карстовите от речните 
води – в пролома южно от с. Владимирово. Чрез 
теренни огледи и геофизични проучвания са ус-
тановени зоните на активно окарстяване в десния 
склон на речната долина, които са основен път за 
навлизане на речните води под земята.

Сериозното замърсяване на водите с арсен в 
извор „Кобиляк“ е започнало след 2006 г., като 
продължава тенденцията за повишаването на кон-
центрациите му (фиг. 1). Основният източник на 
замърсяване е р. Огоста, чиито води, дънни утайки 
и части от наслагите по бреговете са трайно замър-
сени с арсен от 60-те години на XX век. Факторът, 
който до скоро е възпирал нарастването на арсен в 
карстовите води на извора, е бил самопречиства-
щата способност на алувиалните наслаги.

Доказателство за това е отсъствието на арсен в 
повечето сондажи и кладенци, изградени в тераса-
та на реката. Най-важната причина за повишава-
нето на арсена във водите на извора след 2006 г. е 
активното преместване на руслото на реката на из-
ток със силна странична ерозия (фиг. 2). Отсъстват 
данни за момента, в който този процес е станал 
по-активен, но само в периода 2011 г. досега пре-
местването на реката е повече от 40 m. В момента 
речната странична ерозия е довела до разкриване 
на окарстените скали в дъното на реката, което 
значително облекчава навлизането на арсен и дру-
ги замърсители под земята и достигането им до 
извора. Това е особено рисково по отношение на 
несорбируеми замърсители, като амоний, нитрати, 

нитрити, както и за микробиологични замърсите-
ли. Активната дънна ерозия довежда до понижа-
ване на котите в речното русло. Ако тези процеси 
продължат, това може да доведе до необратимо на-
маляване на водните количества на извора, а при 
по-активни процеси и до пълното му изчезване. 

Заключение. Получените резултати недвусмис-
лено доказаха, че основният източник на замърся-
ване с арсен на карстов извор Кобиляк са водите 
на р. Огоста, а основната причина за нарастването 
на концентрацията му в извора е преместването 
на руслото на реката към окарстения десен бряг 
на реката и по-дълбоко врязване на речното рус-
ло. Затова, ако не бъдат взети необходимите мер-
ки за ограничаване и регулиране на страничната 
и дънната ерозия, процесите ще са необратими в 
негативна посока, както в количествено, така и в 
качествено отношение.
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Фиг. 1. Изменение на концентрациите на арсен в извор Кобиляк

Фиг. 2. Местоположение на извор 
Кобиляк, р. Огоста през 1979 г. и 
сегашното речно легло


