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Abstract. During the last 30–40 years a great deal of new geological and hydrogeological data about the Neogene sediments in NE 
Bulgaria were collected. The structure and the spread of the Sarmatian aquifer are specified accordingly. The Lower Sarmatian aquifer is 
associated with the sandy sediments of the Frangenska formation, whereas the Upper Sarmatian aquifer is referred to the of Odarska and 
Karvunska limy Formations, containing fracture-karstic waters. No permanent rivers and surface runoff exist in this region. Groundwater 
recharge comes from deep rain infiltration through the thick loess cover and by losing streams. Water table fluctuations have been mea-
sured in some drilled and dug wells for a long period of observations (6 to 30 years). A close correlation between groundwater level hydro-
graph and cumulative rain departure curve is established, separately for wet and dry periods. The water balance of the aquifer is estimated 
on the basis of the groundwater flow equation (2). The main idea behind the applied method is to determine an approximate quantity of 
the groundwater runoff by the “recession curve” of water level hydrograph. Specific EXCEL table and chart for calculating and presenting 
the annual groundwater budget are designed. The water spreadsheet fluctuations (usually measured monthly) and the value of the specific 
yield are the only needed input data. Over the period 2006–2011 thirty six annual water budgets at 6 monitoring stations were analyzed. 
The following summarized groundwater budget elements have been obtained as final results: precipitation 616 mm/year; groundwater 
recharge 73 mm/year; groundwater discharge 80 mm/year, module of groundwater runoff 1.93 l/s.km2, coefficient of infiltration 10.44% 
of precipitation. The overall groundwater resource of the Sarmatian aquifer in NE Bulgaria Q is estimated as product of the groundwater 
module M and the aquifer surface A: Q = M × A = 1.93 l/s.km2 × 5500 km2 = 10.6 m3/s.

Кeу words: Dobrudzha, Sarmatian aquifer, groundwater, water table fluctuations, balance.

Резюме. През последните 30–40 години се натрупаха много нови геоложки и хидрогеоложки данни за сарматските седи-
менти в Североизточна България. Те дават възможност да се уточни структурата и разположението на сарматския водоносен 
хоризонт. Долният сарматски хоризонт, съдържащ порови води, e формиран в песъчливите отложения на Франгенската свита, а 
горният – във варовиците на Одърската и Карвунската свита и съдържа карстово-пукнатинни води. Районът е лишен от постоя-
нен повърхностен отток. Временно образуващите се реки и потоци при валежи губят водите си в земните пластове надолу по 
течението. Подхранването на водоносния хоризонт се осъществява чрез дълбока инфилтрация на валежите през покриващите ги 
льосовите наслаги и от губещите се реки. Режимни наблюдения върху нивото на подземните води се провеждат в няколко пункта 
с различна продължителност – от 6 до 30 години. Откроява се тясна корелативна връзка между ходографа на подземното водно 
ниво и сумарната крива на отклоненията на валежите, съответно за влажни и засушливи периоди с продължителност няколко го-
дини. Балансът на подземните води се оценява въз основа на уравнението за движение на подземния поток (2). Основната идея на 
използвания метод е приблизителното определяне на разхода на подземния отток по т. нар. „крива на изтощаване“ от ходографа 
на нивото. За изчисляване на годишния воден баланс и неговото графично представяне е съставена специална EXCEL таблица и 
диаграма. Входни данни са дълбочините на нивото (мерени обикновено месечно) и коефициента на водоотдаване. Анализирани 
са 36 годишни баланси на подземните води, отнасящи се за 6 наблюдателни пункта за 6 последователни години (2006–2011 г.). 
Получени са следните осреднени величини за отделните балансови елементи: годишна сума на валежите 616 mm/год.; подхран-
ване на подземните води 73 mm/год.; подземен отток 80 mm/год.; модул на подземния отток 1,93 l/s.km2; коефициент на инфил-
трация 10,44% от валежите. Общите естествени ресурси на сарматския водоносен хоризонт в СИ България са оценени въз основа 
на модула на подземния отток и площта на водоносното тяло: Q = M × A = 1,93 l/s.km2 × 5500 km2 = 10,6 m3/s.

Ключови думи: Добруджа, сарматски водоносен хоризонт, подземни води, режим, баланс.
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Увод

Характерна особеност на Добричкия регион е от-
съствието на повърхностен отток, поради варови-
ковия геоложки строеж и карстовия ландшафт на 
областта. Временните повърхностни води, образу-
ващи се при по-интензивни валежи, бързо се ин-
филтрират в почвите и надолу към карбонатните 
неогенски седименти. В тези условия сарматският 
водоносен хоризонт се оказва най-важният източ-
ник за водоснабдяване на населените места в ра-
йона. Опознаването на хидрогеоложките условия 
и ресурсите на това подземно водоносно тяло са 
от първостепенно значение за икономическото и 
социално развитие на Североизточна България. 

Първи „геологично-хидрологични проучвания 
на Делиормана“ извършва Г. Бончев (Bontchew, 
1923). След възвръщането на Южна Добруджа 
към България (1940 г.) в района се извърш-
ват интензивни хидрогеоложки проучвания от 
ЕНЕРГОПРОЕКТ (1951–1955 г.), с цел комунал-
ното и селскостопанско водоснобдяване. В района 
на Шабла и Дуранкулак е изградена първата на-
поителна система от подземни води с капацитет  
1,5 m3/s. През 50-те години Комитетът по геология 
извършва разностранни проучвания на Варненския 
артезиански басейн, в резултат на които е направе-
на оценка на естествените ресурси на водоносния 
хоризонт по разхода на подземния поток 7–8 m3/s 
(Парашкевова, 1959ф1; Parashkevova, Danchev, 
1965). През 1968 г. започва детайлно картиране и 
изследване на пресните подземни води за съставяне 
на Хидрогеоложка карта на водообилните райони 
в България в М 1:25 000. Изготвените многоброй-
ни картни листове обаче остават непубликувани – 
само като фондови материали. През 1979 г. е изда-
дена съставената от български и руски хидрогео-
лози „Карта на естествените ресурси на пресните 
подземни води в България“ (Berov et al., 1979), в 
която районът на сарматските седименти е харак-
теризиран с модул на подземен отток 1–2 l/s.km2. 
По-късно авторски колектив от Висшия минно-
гео ложки институт и Института по метеорология 
и хидрология при БАН (Danchev et al., 1978) опре-
делят приблизително същите ресурси – 7 m3/s въз 
основа на хидроложки данни за р. Батова.

През изминалите оттогава 3–4 десетилетия 
познанията за геологията и хидрогеоложките ус-
ловия на разглеждания регион значително се обо-
гатиха. Сега са обосновани литостратиграфските 
тела, съставени са карти на ГИС основа, изучени 
са по-детайлно хидрогеоложките характеристики 

на водоносните тела, набрани са дългогодишни 
данни за режима на подземните води. Всичко това 
дава възможност чрез настоящата разработка да 
се направи опит за известно допълване и обно-
вяване на хидрогеоложките познания за този 
беден на повърхностни (речни) водни ресурси 
Добруджански край.

Хидрогеоложки условия на района

Сарматският водоносен хоризонт обхваща из-
точните части на Лудогорието, Южна Добруджа 
и Варненското плато. Западната граница се про-
следява по линията на селата Срацимир, Проф. 
Златарски, Владимирово, Вълчи дол и Баново. 
Южната граница се проследява по южните скло-
нове на Варненското плато, а източната се очер-
тава по склоновете на долината на р. Батова и от-
там по Черноморското крайбрежие до границата 
с Румъния. Подземните води са формирани в се-
диментите на 3 литостратиграфски свити, които 
в геоложкия профил се разполагат както следва 
(Popov, Kojumdgieva, 1987):

Карвунска свита – черупчести мактрови ва-• 
ровици, напукани и окарстени;
Одърска свита – варовици, плътни или шуп-• 
лести, оолитни, детритусни, черупчести, 
песъчливи и глинести, с тънки глинести и 
песъчливи междупластия; варовиците са на-
пукани и умерено окарстени;
Франгенска свита – разнозърнести пясъци, • 
в горните части на които се срещат лещи и 
прослойки от пясъчници.

При този литоложки състав на сарматските се-
дименти се оформят две водоносни тела.

Долен сарматски водоносен хоризонт с по-
рови води. Той се простира от западната граница 
на Сармата на изток до приблизително очерта-
ната, неразкрита граница на разпространение на 
Франгенската свита (фиг. 1). Поровите води се 
вместват в песъчливите пластове на тази свита и 
условно могат да се считат за „долен сарматски во-
доносен хоризонт“. Той почти повсеместно е по-
крит, но някои по-забележителни разкрития се на-
блюдават по южния склон на Варненското плато, 
където дебелината на пясъчните пластове достига 
до 100 m. Във водосбора на р. Суха и в суходолия-
та, западно от нея, се наблюдават около 150 малки 
разпокъсани разкрития с дебелина на пластовете 
5–6 m и сумарна площ ~76 km2, което предста-
влява едва 1,4% от общата площ на сарматските 
седименти. Иначе, закритата част на долния сар-
матски водоносен хоризонт заема ~60% от обща-
та площ на Франгенската свита. Филтрационните 
свойства на пластовете са добри и се характеризи-
рат с коефициент на филтрация (Кф) 15–20 m/24h. 
Подхранването на поровите води идва от валежите 
и е идентично с това на отгореразположените кар-

1 Парашкевова, В. 1959ф. Хидрогеоложки отчет на Варненска
та падина. Национален геофонд към М-во на околната среда и 
водите.
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стово-пукнатинни води, с които са в хидравлична 
връзка. Дренирането на подземните води в запад-
ния, Тервелски район се извършва чрез множество 
извори в суходолията, в южния район (южно от  
гр. Добрич) – чрез извори и в алувия на горното 
течение на реките Суха и Батова, а също чрез реди-
ца извори по южния склон на Варненското плато. 
Подземният отток в централния и северния район 
е в посока към Румъния.

Горен сарматски водоносен хоризонт с кар-
стовопукнатинни води. Над песъчливите пласто-

ве залягат варовиците на Одърската свита, в които 
се формират карстово-пукнатинни води и които 
могат да се приемат за „горен сарматски водоно-
сен хоризонт“. Той обхваща почти цялата площ на 
сарматските отложения от ~5500 km2. В източната 
четвъртина от площта на разкритията на хоризонта 
върху варовиците на Одърската свита са отложени 
черупчестите мактрови варовици на Карвунската 
свита. Последните се характеризират с по-голя-
ма порьозност и по-силна степен на окарстяване. 
Това е най-водообилният район на Сармата.

Фиг. 1. Карта на сарматския водоносен хоризонт в СИ България с разположение на пунктовете за режимни наблю-
дения (по Геоложка карта на България в М 1:100 000 с допълнения)

Fig. 1. Map of the Sarmatian aquifer in NE Bulgaria with the location of groundwater level observation wells (according to 
the Geological Map of Bulgaria on Scale 1:100 000 with additions)
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Общата дебелина на карбонатния комплекс 
е 60–80 m, но в Каварна-Шабленската грабен-
синклинала достига до 200 m (Antonov, Danchev, 
1980). Филтрационните свойства на варовиците се 
изменят от 80 до 160 m/24h (Danchev et al., 1978).

В голямата си част (73% от площта) сарматски-
ят водоносен хоризонт е покрит от льос и льосопо-
добни отложения с дебелина до 20–30 m. Разкрития 
на варовиците (23%) има главно във Варненското 
плато и по Черноморското крайбрежие – от доли-
ната на р. Батова до нос Калиакра (Cheshitev et al., 
1991). В останалата част те се наблюдават само в 
суходолията на временните реки и потоци. В райо-
на западно от р. Суха водоносният хоризонт е раз-
покъсан от ерозионни дерета, които са врязани до 
подложката от преднеогенски скали. За водо упор 
на сарматския водоносен хоризонт служат после-
дователно от изток на запад глинестите и мергелни 
седименти на Неогена (Евксиноградска и Тополска 
свита), на Палеогена, на Долната и Горна Креда. 
Само в западните и северни отдели на хоризонта 
подложката е водопропусклива. Тя се състои от 
аптски и албски варовици, които получават под-
хранване от сарматския водоносен хоризонт в об-
сега на ~1700 km2 (Danchev et al., 1978).

Режим на валежите и нивата  
на подземните води

Количеството на валежите и тяхното сезонно 
разпределение са основен фактор за формиране 

на климата на даден район. В обсега на сармат-
ските отложения в Североизточна България те се 
измерват в метеорологичните станции: Балчик, 
Владимирово, Ген. Тошево, Добрич, Дуранкулак, 
Каварна, Калиакра, Карапелит, Крушари, Обро-
чище, Спасово и Шабла. Редиците на наблюдение 
са достатъчно дълги и обхващат няколко десетки 
години2. Това е период, през който са извършвани 
наблюдения и върху нивото на сарматския водоно-
сен хоризонт. Режимът на валежите се проследява 
с помощта на сумарната крива на отклоненията 
на валежите като се работи с месечните валежни 
суми. Режимните криви за изброените метеостан-
ции са твърде сходни (фиг. 2), което показва, че 
няма особени различия в разпределението на вале-
жите в района. Все пак по-нататък при водно-ба-
лансовите изчисления за отделните наблюдателни 
пунктове са използвани данните за валежите от 
най-близката метеорологична станция.

Режимни наблюдения за измененията на нива-
та в сарматския водоносен хоризонт се извършват 
ежемесечно в пунктовете: Балчик, Добрич-9v-9g, 
Дъбрава, Гурково, Кочмар и Царичино. От режим-
ните криви се вижда, че се редуват засушливи и 
влажни периоди с продължителност от няколко 
години. Твърде показателно е сравняването на ко-
лебанията на подземното водно ниво с разпреде-

2 Метеорологична база данни на НИМХ при БАН

Фиг. 2. Сумарни криви на отклоненията на валежите в някои метеорологични станции на СИ България (всички 
данни за фиг. 2–7 са от „Метеорологична база данни” на НИМХ при БАН)

Fig. 2. Cumulative precipitation deviation curves in some meteorological stations of NE Bulgaria (all data for Figs. 2–7 are 
from “Meteorological data-base” of the National Institute of Meteorology and Hydrology, Bulgarian Academy of Sciences)



73

лението на валежите във времето (Spasov, 1967). 
Съпоставяйки сумарните криви на отклоненията 
на валежите с ходографите на подземните води на-
блюдаваме твърде сходни очертания на тези гра-
фики (фиг. 3 и 4). Влажните периоди се открояват 
като възходящи клонове на сумарната крива на 
отклоненията на валежите, а засушливите периоди 
– съответно като низходящи криви. Участъците с 
приблизително хоризонтално очертание съответ-
стват на периоди с валежи, близки до нормалните.

Освен визуалното сходство на ходовите криви 
на двете величини се установява и тясна корела-
тивна връзка между тях, отделно за влажните и за-
сушливи климатични периоди (фиг. 5а, б). Ниските 
водни нива кореспондират с големите отрицател-
ни отклонения на валежната крива, а повишаване 
на нивата се наблюдава при възходящите клонове 
на сумарната крива на валежните отклонения.

Подобни, сравнително силни зависимости, с кое-
фициенти на корелация от порядъка на r 0,8–0,85 

Фиг. 3. Крива на сумарното отклонение на валежите за синоптична станция гр. Добрич

Fig. 3. Cumulative rain deviation curve for the Dobrich meteorological station 

Фиг. 4. Ходограф на нивото на подземната вода в сарматския водоносен хоризонт, наблюдателен кладенец – 
с. Царичино, общ. Балчик

Fig. 4. Groundwater level hydrograph of the Sarmatian aquifer, monitoring well at Tzarichino village, Balchik municipality
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се установяват и при другите наблюдателни пунк-
тове, което показва, че главният фактор за под-
хранването на сарматския водоносен хоризонт 
са валежите (Pavlova, 2012, 2013). Друга важ на 
констатация за режима на подземните води е, че 
не се наблюдава ежегодно равновесно разходва-
не и възстановяване на динамичните водни ре-
сурси. При поредица от сухи години подземното 
водно огледало има тренд на понижаване и об-
ратно, през поредица от влажни години наблю-
даваме покачване на нивата, възстановяване на 
запасите при засилено подхранване на водонос-
ния хоризонт.

Баланс и естествени ресурси на 
сарматския водоносен хоризонт

Основа на настоящото изследване са данните от 
дългогодишни режимни наблюдения върху коле-
банията на нивата в сарматския водоносен хори-
зонт. Те се извършват в сондажи и шахтови кла-
денци, включени в опорната национална хидро-
геоложка мрежа, с честота на измерванията един 
път месечно. Анализът на данните започва с из-
чертаване на ходографите на нивата в отделните 
наблюдателни пунктове за дългогодишен период 
от време. Ключов момент при анализа е използва-

Фиг. 5. Корелативна зависимост между сумарните отклонения на валежите (mm) и нивата на подземните води (m) 
в сарматския водоносен хоризонт – гр. Добрич 
a – cух период 01.10.2006 – 01.08.2007 г.; б – влажен период 01.06.2009 – 01.07.2010 г.

Fig. 5. Correlation between the cumulative rain deviations (mm) and the groundwater level depth (m) 
a, dry period 01.10.2006 – 01.08.2007; б, wet period 01.06.2009 – 01.07.2010
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нето на периодите на понижаване на нивото, т.е. 
низходящите клонове на ходографа за оценка на 
подземния отток. В многогодишната графика на 
ходографа тези отсечки, наричани „криви на спа-
да“ (groundwater recession), могат да имат различен 
наклон. Стръмнината на наклона зависи от съотно-
шението между подхранването и разхода на водо-
носния хоризонт в дадения период. Логично е да се 
приеме, че най-бързото понижаване на нивото се 
осъществява през период с нулево подхранване. В 
това време протича процес на „чисто“ изтощаване 
на водоносния хоризонт. Количеството на оттекла-
та се вода се измерва с величината на понижението 
(–∆h). Отнесено за единица време то представлява 
единичния разход на водоносния хоризонт:

 q = S(–Δh)/Δτ (1),

където: q – единичен разход на подземния поток, 
формиран и оттичащ се от единица площ на во-
доносния хоризонт за единица време; (–Δh) – по-
нижение на водното ниво през период с нулево 
подхранване; Δτ – продължителност на периода 
с нулево подхранване; S – коефициент на водоот-
даване. Величината му се приема в зависимост от 
литоложкия състав на зоната, в която се извършват 
колебанията на водното ниво. 

Отношението –Δh/Δτ всъщност представля-
ва интензитета на понижение на нивото през за-
сушливите периоди. 

От друга страна, съгласно известното диферен-
циално уравнение на едномерен подземен поток 
в неограничен, безкраен пласт (Stallman, 1956; 
Walton, 1970):

 S(∂h/∂t) = T (∂2h/∂x2) + W (2),

където: h – ниво на подземната вода във всеки мо-
мент на времето t; Т – проводимост на пласта; W 
– инфилтрационно подхранване.

Първият член в дясната страна на уравнение 
(2) фактически представлява формиращият се във 
всяка точка на пласта подземен отток Q. Тогава то 
може да се запише така:

 S(∂h/∂t) = ∂Q/∂x + W (3).

Представено в числен вид, уравнение (3) доби-
ва вида:

 W = S(ΔH/Δt) – ΔQ/Δx (4).

Тук членът ∆Q/∆x представлява единичният 
разход на потока q и тогава ще имаме:

 W = S(ΔH/Δt) + q (5).

С помощта на уравнения (1) и (5) се определят 
двата основни елемента на водния баланс – вели-

чината на подземния отток q и подхранването на 
водоносния хоризонт W. Те се изчисляват като 
mm воден слой за определено време – обикно-
вено за всеки месец и сумарно за годината (mm/
год.). Балансът се прави за всяка година поотдел-
но. Знаейки величината на годишния отток, лесно 
се изчислява модулът на подземния отток чрез 
превръщането:

 
 M = Σq/31,536 (6),

където: M – модул на подземния отток (l/s.km2);  
Σq – сумарен годишен подземен отток (mm/год.).

Като се вземе годишната сума на валежите 
mm/год. от близка метеорологична станция може 
да се определи и коефициентът на инфилтрация 
Кинф в %, съгласно съотношението:

 Kинф = (Σ q/Σ P)100 (7).

За бързо и улеснено изчисляване на горните вод-
но-балансови елементи и представянето им в под-
ходяща диаграма е съставена компютърна, цифро-
во-графична таблица във формат EXCEL (Spasov, 
2012). С нейна помощ са обработени данните от ре-
жимните наблюдения върху нивото на подземните 
води за периода 2006–2011 г. в 6 наблюдателни 
пунктове: Балчик, Шабла, с. Царичино, с. Гурково, 
Добрич и с. Кочмар. В качеството на илюстра-
ция за вида, в който са получават резултатите на  
фиг. 6 са показани изходните данни (ходът на 
нивото в наблюдателния кладенец в гр. Балчик, 
2011 г.) и на фиг. 7 – съответната водно-балансова 
диаграма.

Крайните резултати от извършените 36 броя го-
дишни баланси за 6 наблюдателни пункта са пред-
ставени в табл. 1. Получени са следните средни 
стойности на отделните балансови елементи:

годишна сума на валежите 616 mm;• 
подхранване на подземните води 73 mm/год.;• 
подземен отток 79 mm/год.;• 
модул на подземния отток 1,93 l/s.km• 2;
коефициент на инфилтрация 10,44%.• 

В годишния воден баланс инфилтрационното 
подхранване е по-променливо в сравнение с под-
земния отток, но в многогодишен план и двата еле-
мента са от един и същи порядък – 73–79 mm/год. 
Големите различия във величината на подхранва-
нето не се дължат толкова на количеството падна-
ли валежи, а по-скоро се обуславят от влажностно-
то състояние на голямата зона на аерация, която се 
състои от льосови наслаги със силна ретензионна 
способност. Естествените ресурси на сарматския 
водоносен хоризонт, оценени приблизително чрез 
получения среден модул на подземниия отток  
Мср = 1,93 l/s.km2 и площта на хоризонта F = 5 500 km2, 
възлизат на 10,6 m3/s:

Qест = F.M = 5500.1,93 = 10815 l/s = 10,6 m3/s.
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Определението е приблизително, защото вели-
чината на модула е изчислена за отделни „точки“ 
– наблюдателните пунктове, а те са сравнително 
малко на брой и повечето от тях са разположени 
само в чертите на община Балчик. Все пак трябва 
да отбележим, че модулът на оттока, определен по 
представения тук „точков“ метод, буквално съвпа-
да с величината на модула, определен по „площ-
ния“ метод чрез средния отток на р. Батовска за 

25-годишен период, приложен по-рано от други 
автори (Danchev et al., 1978).

Заключение

Представена е по-отчетлива структура на сармат-
ския водоносен хоризонт съобразно утвърдени-
те в геоложката литература литостратиграфски 

Фиг. 6 . Ходограф на нивото но подземните води в гр. Балчик, 2011 г.

Fig. 6. Groundwater hydrograph for the town of Balchik in 2011 

Фиг.7. Балансова диаграма на подземните води в гр. Балчик за 2011 г.

Fig. 7. Annual groundwater balance chart (2011) for the Balchik monitoring point
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Таблица 1  
Баланс на подземните води в сарматския водоносен хоризонт на СИ България

Table 1  
Groundwater balance of the Sarmatian aquifer in NE Bulgaria 

Години Балансови елементи Балчик Шабла Царичино Гурково Добрич Кочмар  

2006

валежи (mm/год.) 468,0 491,4 548,0 548,0 548,0 522,1  
подхранване (mm/год.) 82,03 92,59 193,69 52,10 88,87 65,91  
подземен отток (mm/год.) 88,03 101,45 175,09 41,30 49,37 69,68  
модул (l/s.km2) 2,79 3,22 5,56 1,65 2,82 2,09  
коеф. инфилтрация % 17,53 18,84 35,34 9,51 16,22 12,62  

2007

валежи (mm/год.) 513,7 510,2 615,6 615,6 615,6 525,3  
подхранване (mm/год.) 33,41 68,81 67,56 11,14 40,19 55,66  
подземен отток (mm/год.) 65,3 74,02 150,44 39,72 32,44 68,86  
модул (l/s.km2) 2,07 2,35 4,78 0,35 1,28 1,77  
коеф. инфилтрация % 6,50 13,49 10,97 1,81 6,53 10,60  

2008

валежи (mm/год.) 533,4 419,5 498,9 498,9 498,9 598,8  
подхранване (mm/год.) 53,94 84,00 73,11 13,30 41,30 54,98  
подземен отток (mm/год.) 57,06 91,75 121,98 37,90 41,62 68,13  
модул (l/s.km2) 1,81 2,91 3,87 0,42 1,31 1,75  
коеф. инфилтрация % 10,11 20,02 14,65 2,67 8,28 9,18  

2009

валежи (mm/год.) 722,6 610,0 713,5 713,5 713,5 604,8  
подхранване (mm/год.) 66,61 89,07 83,58 18,75 49,05 61,67  
подземен отток (mm/год.) 56,71 92,16 100,68 35,86 48,76 67,67  
модул (l/s.km2) 1,80 2,93 3,20 0,60 1,56 1,96  
коеф. инфилтрация % 9,22 14,6 11,71 2,63 6,88 10,2  

2010

валежи (mm/год.) 781,9 719,7 892,8 892,8 892,8 715,6  
подхранване (mm/год.) 137,41 105,99 163,38 112,57 113,06 88,29  
подземен отток (mm/год.) 124,12 111,17 188,41 39,97 82,38 68,79  
модул (l/s.km2) 3,94 3,53 5,98 3,57 3,59 2,80  
коеф. инфилтрация % 17,57 14,73 18,30 12,61 12,66 12,34  

2011

валежи (mm/год.) 571,5 552,1 674,0 674,0 674,0 498,2  
подхранване (mm/год.) 43,61 78,23 106,86 28,15 64,05 38,31  
подземен отток (mm/год.) 75,76 97,68 165,66 40,12 78,63 67,63  
модул (l/s.km2) 2,41 3,10 5,26 0,89 2,03 1,22  
коеф. инфилтрация % 7,63 14,17 15,85 4,18 9,50 7,69  

        средно 

Средно- 
годишни 

стойности

валежи (mm/год.) 598,52 550,48 657,13 657,00 657,00 578,00 616,36
подхранване (mm/год.) 69,50 87,93 114,70 39,34 66,00 60,80 73,04
подземен отток (mm/год.) 77,83 94,7 150,38 39,15 56,00 58,46 79,42
модул (l/s.km2) 2,47 3,01 4,77 1,49 2,10 1,93 2,63
коеф. инфилтрация % 11,43 15,98 17,81 5,57 10,00 10,44 11,87

Забележка: Данните са от „Метеорологична база данни“ на НИМХ при БАН
Note: The data are from “Meteorological data-base” of the National Institute of Meteorology and Hydrology, Bulgarian Academy of Sciences

тела. Долният сарматски водоносен хоризонт 
съдържа порови води в песъчливите пластове на 
Франгенската свита. В горния сарматски водоно-
сен хоризонт водите са от карстово-пукнатинен 
тип и се намират във варовиковите седименти на 
Одърската и Карвунска свита. Въз основа на по-
стоянните режимни наблюдения върху разпре-
делението на валежите се установяват влажни и 

засушливи периоди, които намират отражение в 
хода на нивото на подземните води. Установена 
е тясна корелативна връзка между сумарната кри-
ва на отклоненията на валежите и колебанията на 
подземното водно ниво, което показва, че главен 
фактор за формирането на подземните води и за 
техния режим са именно валежите. Използвана е 
специализирана методика за оценка на подземния 
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отток по данните за колебанията на нивото, след 
което е направен общ воден баланс на водоносния 
хоризонт. Получен е среден модул на подземния 
отток Мподз = 1,93 l/s.km2 и инфилтрационно под-
хранване 73 mm/год. Естествените ресурси на сар-
матския водоносен хоризонт, определени по да-
нните за режима на нивата, се оценява на 10,6 m3/s. 

Това пределно водно количество трябва да се има 
предвид при планирането, управлението и експлоа-
тацията на водоносния хоризонт. 

Надяваме се резултатите от настоящото изслед-
ване да бъдат полезни и в отговор на изискванията 
и регулациите, въвеждани от Европейския съюз по 
отношение на подземните води.
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