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Abstract. The territory of Northern Bulgaria is an object for searching oil and natural gas. Essential aspect of these activities is prediction 
and estimation of impact on groundwater and its protection. Many factors and all sources should be studied in detail in order to avoid any nega-
tive impact on groundwater during study and exploitation of oil and natural gas. The first very important step is detail analyse of the available 
information of geological and hydrogeological mapping, geophysical and drilling investigation, piezometric measurements, hydrochemical 
and geothermal searching, filtration and migration field and laboratory tests, technological experiments, monitoring and others. There are at 
least three ways of pollutants to reach and contaminate groundwater – surface activities, well casing failure, fluid flowing through weakened 
zones. Basic mathematical numerical models are considered on this basis to assess and predict the potential contamination and some examples 
of their application are shown in respect of the three mechanisms of contamination. The examples show the possibility of applying numerical 
simulation to predict the impacts on groundwater at risk during exploration and production of oil and gas.
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Резюме. Територията на България, главно северната ѝ част е била и продължава да бъде обект за търсене на нефт и газ. Един 
от важните аспекти при тези дейности е прогнозирането и оценката на възможните въздействия върху подземните води с оглед 
на тяхното опазване. За целта е необходимо добре да се познават факторите и източниците, които са от значение за евентуални 
негативни въздействия върху подземни води при проучване и добив на нефт и газ. Първа много важна стъпка при изясняване на 
концепция за оценка е анализ на съществуващата информация от проведени геоложки и хидрогеоложки картировки, геофизични 
и сондажни проучвания, пиезометрични измервания, хидрохимични и геотермични изследвания, филтрационни и миграционни 
полеви и лабораторни тестове, технологични изпитания, мониторинг и др. Отделят се три основни механизма за постъпване на 
замърсителите в подземните води – от дейности на повърхността, при повреди в сондажните колони и при евентуално движение 
на флуиди по отслабени зони. На тази основа са разгледани основни математически числови модели за оценка и прогноза на 
възможното замърсяване, като са посочени примери на прилагането им по отношение на посочените три механизма. Посочените 
примери показват възможността за прилагане на цифрово моделиране за прогнозиране на вероятно въздействие в подземните 
води при рискови ситуации, свързани с проучването и добива на нефт и газ. 

Ключови думи: подземни води, търсене и проучване на нефт и газ, замърсяване, хидрогеоложко моделиране. 

Въведение

Съществуването на съвременното общество е не-
възможно без производство и използване на енер-
гия. За съжаление, твърде често енергодобивът 
влияе негативно върху различни компоненти на 

околната среда. Един от най-използваните източ-
ници в световен мащаб са изкопаемите горива – 
въглища, нефт, газ, чийто добив и оползотворяване 
носи екологичен риск (Omer, 2008). В последните 
години, наред с традиционните начини на добив, 
се появяват и нови технологии за тяхното усвоя-
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ване – т. нар. неконвенционални енергийни източ-
ници (шистов газ, вискозен нефт, подземна гази-
фикация и т. н.). Практическото им реализиране е 
свързано с нови и неочаквани проблеми от различ-
но естество. Някои от тях се решават сравнително 
бързо, а за други изследванията продължават до 
намиране на икономически изгодни и екологично 
благоприятни технологии. Големи международни 
научни екипи работят в тази област, провеждащи 
допълнителни проучвания и анализи (Arthur et al., 
2009; Osborn et al., 2011).

Един от основните компоненти, върху кои-
то добивът и експлоатацията на нефт и газ е 
възможно да въздейства, са подземните води. 
Същевременно подземните води са важен фактор 
за разпространението на замърсители в подпо-
върхностното пространство. Проблемът се до-
пълва и от факта, че повечето методи за разработ-
ване на неконвенционални енергийни източници 
често се базират на използването на подземните 
водни ресурси.

Целта на настоящия анализ е да се посочат не-
обходимите хидрогеоложки и моделни подходи 
и изследвания за оценка и прогнозиране на въз-
действието върху подземните води при проучване 
и добив на нефт и газ. Това включва установява-
не на засегнатите зони от замърсяване, времето за 

движение на замърсителя, продължителността на 
въздействие и очакваните промени на концентра-
циите му. Оценките трябва да се правят както за 
най-опасните, но често слабо подвижни замърси-
тели, така и за несорбируеми, силно консервативни 
вещества, които не взаимодействат с водовмества-
щата среда и се движат със скоростта на подземния 
поток. Така ще могат да се оценят количествено не 
само границите и степента на най-интензивното 
замърсяване, но и максимално възможния обхват 
на засегнатите от негативните процеси части от 
подповърхностното пространство.

Търсене и проучване на нефт и газ  
и замърсяване на подземните води  
в България

В нашата страна континенталните проучвания и до-
бивът на нефт и газ са основно в Северна България. 
Широко разпространение в региона има голям ар-
тезиански басейн с етажно разположени водонос-
ни хоризонти, представляващи важен източник за 
водоснабдяване на населението. На територията 
на страната досега са прокарани над 2500 сондажа 
с дълбочина от няколко стотици метра до повече 
от 5000 m (фиг. 1). Част от тези сондажи разкриват 

Фиг. 1. Разположение на прокараните досега дълбоки сондажи и лицензионни блокове по отношение на 
хидрогеоложкото райониране на страната 

Fig. 1. Location of the drilled deep wells and licensed blocks in terms of hydrogeological zoning of the country (1, areas 
represent interest for searching and/or producing of oil and gas; 2, deep wells)
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и експлоатират пресни и минерални води. Открити 
са локализирани в блокове нефтени, газови и га-
зокондензационни находища и проявления. Някои 
от тях са били обект на добив в миналото или са в 
експлоатация и досега – Долни и Горни Дъбник, 
Долни Луковит, Староселци, Бърдарски геран, 
Чирен, Тюленово, Галата, Българево, Каварна, 
Калиакра и др. За други са издадени разрешения 
за търсене и проучване, за да се направи количест-
вена и качествена оценка на суровината, както и 
финансово-икономически и екологичен анализ и 
оценка на нейния добив.

Независимо от големия брой прокарани дълбо-
ки сондажи у нас, досега не са установени значими 
регионални щети върху околната среда, свързани с 
добива на нефт и газ. Това се дължи на конструк-
цията на тези сондажи, предполагаща наличие на 
обсадни колони и циментации, непозволяващи 
връзка, както между пресечените водоносни хо-
ризонти, така и с повърхността. Локални проблеми 
e имало по време на експлоатацията, главно от раз-
ливи, както и около неликвидирани в момента сон-
дажи, от които изтича по-високоминерали зирана 
вода, понякога с примеси от нефт. В такива слу-
чаи се замърсяват почвите на ограничени площи 
около устията на сондажите и съществува вероят-
ност за частично замърсяване на плиткозалягащи 
подземни води. Често на самоизлив излизат и само 
високоминерализирани води, както е случая при  
с. Расово, където свободно изтича вода, която би 
могла да се използва като минерална за лечебни 
цели и за добив на някои полезни компоненти 
(фиг. 2).

Един от най-сериозните случаи на по-същест-
вено замърсяване на пресни подземни води в 

България, вследствие прокарване на по-дълбок 
сондаж, е при с. Сланотрън. Там през 1959 г. 
при проучвания за нефт и газ е прокаран сондаж 
с дълбочина 809 m, разкрил минерална вода от 
горноюрско-долнокредния водоносен хоризонт, с 
температура >40 °С и минерализация 56,6 g/dm3 
и високи съдържания на редица вещества, вклю-
чително сероводород (Petrov et al., 1974). Поради 
това тя е представлявала стопански интерес, 
както за добив на химически компоненти, йод и 
луга за фармацевтичната промишленост, така и 
за балнео логия. Водата е имала лечебни свойства 
по отношение на болести на опорно-двигателния 
апарат, периферната нервна система, болести на 
горните дихателни пътища, стомашно-чревни бо-
лести, кожни заболявания и инфекции. Изградени 
са съоръжения за използване на водите, вклю-
чително балнеологичен център. Впоследствие, 
вследствие на пробиви в обсадните колони на 
сондажа, започва изтичане на високоминерали-
зираните води от сондажа в кватернерния водо-
носен хоризонт, от който се водоснабдява с пи-
тейна вода гр. Видин. Последната става негодна 
за питейни нужди, поради променения си хими-
чен състав и неотговаряне на изискванията на 
съществуващите нормативни документи. Това е 
наложило ликвидиране на сондажа през 1988 г. 
Това е един типичен пример как вода, подходяща 
за балнеология и лечение може да доведе до нару-
шаване на питейните свойства на друга вода. 

Фактори и източници  
на замърсяване

Анализът на световния (Andrews, 2010; Weijer-
mars et al., 2011) и български опит показва, че 
главните фактори за негативни въздействия вър-
ху подземни води при проучване и добив на нефт 
и газ са:

непознаване и/или несъобразяване с хидрогео- •
ложката обстановка при проектиране и провеждане 
на сондажните работи, като например неправилно 
подбрана конструкция на сондажа;

пропуски в технологията на сондиране и из- •
пълнението на сондажите; 

неликвидирани сондажи след завършване на  •
дейностите по проучване и експлоатация;

технически аварии в обсега на работните пло- •
щадки при проучване и добив. 

Досегашният опит показва, че източниците на 
замърсяване могат да се обединят в три големи 
групи:

1. Технологични вещества и флуиди;
2. Разкрития на нефт и газ;
3. Твърди и течни отпадни материали.
Всяка група включва много широк спектър от 

замърсители, отличаващи се по своята степен на 
токсичност и миграционна способност.

Фиг. 2. Изтичаща високоминерализирана вода от сон
даж при с. Расово с обща минерализация >20 mg/l

Fig. 2. Groundwater with TDS >20 mg/l from a well near 
the village of Rasovo 
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Механизми за постъпване на 
замърсителите в подземните води

От съществено значение при избора на методите и 
техниките за оценка и прогнозиране на замърсява-
нето на подземните води е механизмът на постъп-
ване на замърсителите в застрашените водоносни 
формации (пластове, хоризонти и комплекси). 
Особено важни са пространственото разположе-
ние на източника на замърсяване и продължител-
ността на неговото действие.

Според пространственото разположение на из-
точника, респективно според начина на достъп на 
замърсителите, различаваме следните механизми 
на постъпване:

Постъпване на замърсител от повърхността.  •
Това може да се причини от аварии на резервоари 
и басейни с технологични флуиди или с отпадни 
разтвори, както и при преминаване на валежни 
води през твърди технологични или отпадъчни 
продук ти. Потенциалният замърсител първо пре-
минава през ненаситената с вода зона и след дос-
тигане до нивото на подземните води на първия 
водоносен хоризонт се смесва и се движи в него. 

Пряко постъпване на замърсител във водо- •
носните хоризонти при нарушение на целостта 
на обсадните колони на сондажите. Това може 
да бъде както флуидът, използван за технологич-
ни цели, така и добиваният нефт или газ. Най-
неблагоприятният случай е когато замърсителят 
попадне в границите на водоносен хоризонт.

Движение на флуиди по отслабени зони –  •
естествени разломни нарушения и естествени 
или изкуствено предизвикани напукани зони. 
Замърсителите могат да са както течни – техноло-
гични разтвори или нефт, така и природни газове.

В зависимост от продължителността на дей-
ствие на източника, механизмите за постъпване 
биват:

Непрекъснато постъпване. Реализира се от  •
изоставени, стари, аварирали и саморазрушаващи 
се сондажи, кладенци, резервоари, площадки и 
други съоръжения, свързани с проучването и до-
бива на нефт и газ.

Пакетно постъпване. Описва аварийно крат- •
косрочно изтичане на определено количество теч-
ни емисии: подземно или на земната повърхност.

Математически числови модели  
за оценка и прогноза на възможното 
замърсяване (примери)

Количествените прогнози за възможното замър-
сяване на подземните води при добива на нефт 
и газ се изготвят посредством математически 
числови модели на конкретните геолого-тектон-
ски, хидрогеоложки и технологични условия, 

от читащи типа на изследваните замърсители и 
основните процеси, съпътстващи тяхното раз-
пространение в подповърхностното простран-
ство (конвективен пренос, молекулярна дифу-
зия, механична дисперсия, сорбция, необратимо 
елиминиране, смесване и др.). 

Математическите числови модели се базират 
на предварително съставена обща концепция за 
механизма на постъпване и за условията за мигра-
ция на замърсителите в подземните води в изслед-
ваната част на подповърхностното пространство 
(Stoyanov, 2003, 2006). Първа много важна стъпка 
при съставянето на тази концепция е анализ на съ-
ществуващата информация от проведени геоложки 
и хидрогеоложки картировки, геофизични и сон-
дажни проучвания, пиезометрични измервания, 
хидрохимични и геотермични изследвания, фил-
трационни и миграционни полеви и лабораторни 
тестове, технологични изпитания, мониторинг и 
др. При недостиг на данни е необходимо да се про-
веде допълнително (уточняващо) специализирано 
проучване. 

Въз основа на направения анализ геоложкият 
разрез се трансформира в хидрогеоложки, като се 
детерминира пространственият обхват на отде-
лените в него хидрогеоложки единици – основни 
водоносни хоризонти и разделящите ги по-слабо 
пропускливи или практически водонепропускливи 
формации. Такъв пример е схематичната геоложка 
колонка на част от СИ България (фиг. 3). На нея са 
маркирани типичните водоносни хоризонти, отно-
сително по-слабо водоносни скали или редуване на 
водоносни и слабо водоносни пластове (комплек-
си), както и относително водонепропускливи ска-
ли. В случая са отделени 5 водоносни хоризонта, 
разделени от слабо или водонепропускливи скали 
(водоупори). 

След установяването на основните водоносни 
хоризонти се обработват данните за простран-
ственото им положение, условията по техните 
граници, хидравличните връзки, посоките на дви-
жение на водите, хидрогеоложките им параметри 
и се оценяват техните качествени и количествени 
характеристики. На фиг. 4 е показана примерна 
хидродинамична карта на сарматския водоносен 
хоризонт в СИ България. От нея ясно се вижда по-
соката на движение на подземния поток към Черно 
море. Това е предпоставка, че и попадналите във 
водоносния хоризонт замърсители ще мигрират в 
същата тази посока.

Важна задача е установяване на възможните 
хидродинамични връзки между водоносните хо-
ризонти, основна роля за което имат разломните 
нарушения. Те могат да имат различно поведение 
по отношение на пропускане и задържане на от-
делните замърсители – вертикално (по разлома) и 
хоризонтално (между отделните блокове). 

Друга важна задача е доброто познаване на 
възможностите за използване на подземните води 
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за водоснабдяване, както и местоположението, 
конструкцията и режимът на експлоатация на во-
довземните съоръжения. Това позволява да се оце-
ни рискът от замърсяването им при изпускане на 
замърсител. Оценките включват прогнози за мо-
ментите на постъпване и промените в концентра-

цията на замърсителите в съоръженията за добив 
на подземни води.

След съставянето на общата концепция се при-
стъпва към разработването на математическия 
модел за оценка и прогноза на възможно замър-
сяване на подземните води при добива на нефт и 
газ. При неговото композиране се използват ре-
зултатите от направения подробен анализ на съ-
ществуващата информация, съставената обща кон-
цепция и специализиран хидрогеоложки софтуер. 
Калибрирането и проверката на модела се базира 
на данни за промените на напорите (налягането)  
и/или концентрацията на изследвания замърсител 
в една или повече точки от моделната област (мо-
ниторингови пунктове).

Достоверността и устойчивостта на математи-
ческия модел зависи от входните данни, т. е. от 
пълнотата и точността на първичната информация. 
Ако тази информация е много обща и неточна, се 
прилага или така наречения „консервативен“ под-
ход (приемат се стойности, които са най-неблаго-
приятни за съответния случай) или се прилагат ме-
тоди, които позволяват да се оцени как липсата на 
информация влияе на моделните решения (напри-
мер теорията на информационните липси – Ben-
Haim, 2001). Когато има възможност да се оценят 
несигурностите в моделните параметри и резул-
тати, най-често анализите се базират на Bayesian 
theorem (Faucheux, Froger, 1995).

Представените по-долу примери демонстрират 
успешното прилагане на математическото моде-
лиране за оценка и прогнозиране на възможното 
замърсяване на подземните води. Използваните в 
моделите работни хипотези симулират основни-

Фиг. 3. Схематична геоложка колонка на скалите в 
част от СИ България (по Cheshitev et al., 1992) с отде
ляне на основните водоносни хоризонти (със син цвят), 
комплек си (с жълт цвят) и водоупори (с розов цвят)

Fig. 3. Schematic geological column for part of Northeast 
Bulgaria (Cheshitev et al., 1992) with the main aquifers 
(blue color), complexes (yellow color) and aqucludes 
(pink color)

Фиг. 4. Хидродинамична карта на сарматския водо
носен хоризонт в СИ България (стойностите на хидро
и зохипсите са в m)

Fig. 4. Hydrodynamic map of Sarmatian aquifer in North
east Bulgaria (the values of hydroisohypses are in m)
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те механизми за постъпване на замърсители в за-
висимост от пространственото разположение на 
източника.

Модел 1. Постъпване на замърсител  
от повърхността

Обект на изследване е въздействието на депо за 
строителни отпадъци и нефтопродукти, което се 
рекултивира. Депото е разположено върху дебели 
льосови неводонаситени наслаги, покриващи мио-
ценски глини и пясъци, в които се е образувала 
водонаситена зона с посока на оттичане на север. 
Математическият модел симулира възможната 
миграция на силно консервативен и много подви-
жен замърсител (по примера на хлоридния йон) и 
на слабо сорбируем и сравнително лесно подвижен 
нефтопродукт (по примера на фенола). 

Преминаването на изследваните замърсители 
през зоната на аерация (ненаситената зона в льоса) 
е моделирано с компютърната програма HYDRUS 
(Simunek et al., 2006). Работната хипотеза приема, 
че постъпването на замърсители от повърхността 
е непрекъснато и с постоянна концентрация до 
началото на рекултивацията на депото, след което 
този процес е преустановен. Въз основа на полу-
чените моделни решения е прогнозирано времето 
за достигане и промяната на концентрациите на 
замърсителите на границата между ненаситена и 
водонаситена зона (фиг. 5). Графичните зависи-
мости показват, че двата замърсителя имат раз-
лично поведение. Практически несорбируемият 
хлориден йон пристига до водонаситената зона 
за много по-кратко време и с по-интензивно нара-
стваща концентрация в сравнение с фенола, кой-
то се сорбира (задържа) частично от геоложката 
среда. Нарастването на концентрациите на двата 

замърсителя продължава и достига своя максимум 
известен период след прекратяване на неговото 
постъпване от повърхността, след което започва 
да спада.

Разпространението на замърсителите във во-
донаситената зона е моделирано посредством 
програмните модули Modflow и MT3DMS на ком-
пютърната програма GMS (Prommer et al., 2003). 
Входните данни за концентрацията на постъпва-
щите от зоната на аерация замърсители се бази-
рат на моделните решения, получени с програма 
HYDRUS. Получените прогнозни решения за об-
хвата и степента на замърсяване на подземните 
води са илюстрирани с представените на фиг. 6 
карти на концентрацията на хлоридния йон и фе-
нола за изчислителни периоди от 20, 50 и 100 годи-
ни след рекултивацията на депото. 

Представените резултати показват, че не-
сорбируемите и много подвижни замърсители 
(хлоридните йони) се придвижват със скоростта 
на подземния поток, като в края на прогнозния 
период (100 години) „шлейфът“ на замърсената 
с тях зона напредва на около 1,3 km спрямо се-
верната граница на депото. В резултат на смесва-
не с постъпващите от югоизток чисти подземни 
води концентрацията на хлоридни йони намаля-
ва, а в обхвата на депото достига и до фоновите 
си стойности. 

Доста по-различно е поведението на по-слабо 
подвижните замърсители (по примера на фенола). 
Те мигрират бавно, замърсената с тях зона се раз-
ширява латерално, но най-интензивното замърся-
ване остава в обхвата на депото. В края на перио-
да „шлейфът“ напредва с 0,5 km на североизток. 
Същевременно, макар максималните концентра-
ции в така очертаните граници да намаляват на-
половина, подземните води в района на депото ще 
останат силно замърсени за много дълъг период.

Фиг. 5. Концентрация на хлоридния йон (А) и фенола (Б) в замърсените води, постъпващи от зоната на аерация  
във водонаситената зона (по Н. Ван Меир – непубликувано) 

Fig. 5. Concentration of сhlorine (A) and phenol (Б) in contaminate waters flowing from unsaturated zone in saturated zone 
(according to N. Van Meir, unpubl.)
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Модел 2. Пряко постъпване на замърсител 
във водоносни хоризонти при нарушение 
на целостта на сондажни обсадни колони

Моделиран е пробив на сондажна обсадна колона 
във водоносен хоризонт с близки хидрогеоложки 
параметри до тези на горноюрско-долнокредния 
водоносен хоризонт (фиг. 3). Работната хипотеза 
разглежда пробив на обсадната колона в интервала 
от 800 до 850 m от повърхността, като в продъл-
жение на 100 дни във водоносния хоризонт попа-
дат 4300 m3 вода със слабо сорбируем замърсител, 
който на практика не се задържа от водовмества-
щата среда. Постъпилите през нарушените части 
на сондажната колона замърсители мигрират с 
подземния поток и във времето обхващат все по-
големи части от водоносния хоризонт (фиг. 7). 
Увеличаването на размера на замърсената зона се 
съпътства с намаляване на концентрацията на за-
мърсителите за сметка на процесите на смесване, 
молекулярна дифузия, механична дисперсия и час-
тично елиминиране (задържане). Моделът е разра-
ботен посредством програмните модули Modflow 
и MT3DMS.

Представителна част от направените с модела 
прогнози за пространствените граници и степента на 
замърсяване на подземните води за период от 50, 
100, 1000 и 3000 денонощия след ликвидиране на 
аварията са илюстрирани на фиг. 6. Представените 
прогнозни решения показват, че в условията на си-
мулираната авария след около 8 го дини фронтът 
на замърсяване ще достигне на разстояние около 
500 m от сондажа, като максималната му концен-
трация ще намалее до 20% от първоначалната. 
При попадане във водоносния хоризонт на замър-
сител, който взаимодейства по някакъв начин с 
водовместващите скали (каквито са повечето от 
замърсителите), тези разстояния и концентрация 
ще са значително по-ниски. 

Модел 3. Движение на замърсител  
през отслабени зони

Математическият модел симулира условията за 
преминаване на отделяните при подземната гази-
фикация на въглища (ПГВ) вредни компоненти 
през отслабена зона (разломно нарушение) във 

Фиг. 6. Моделни решения за очакваната концентрация на хлоридния йон и на фенола във водонаситената зона 
(фонови съдържания: на хлоридния йон <30 mg/l; на фенола – 0 mg/l)

Fig. 6. Model prediction for concentration of chloride ion and phenol in saturated zone (background content: chlorine  
< 30 mg/l; phenol – 0 mg/l
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водоупорния комплекс, разделящ разработвания 
въглищен пласт от потенциално застрашения во-
доносен хоризонт. Основен обект на изследване е 
поведението на бензена, който е един от най-опас-
ните продукти на това производство. Моделът 
представя миграцията на бензена в условията на 
неизотермичен поток на подземните води и мулти-
фазов поток на CO2 (газ, течност и суперкритичен, 
в зависимост от температурата и налягането на 
флуида). Разработен е посредством компютърна-
та програма FEHM (Finite Element Heat and Mass, 
http://fehm.lanl.gov), която представлява много до-

бър инструмент за симулиране на сложността на 
процеса (Zyvoloski, 2007).

Прогнозните изчисления за оценка на риска 
от замърсяване на подземните води са направени 
при дебелина 200 m на водоупорния комплекс, 
лежащ над водоносния хоризонт и разстояние на 
зоната на ПГВ до разломното нарушение 100 m 
(Sheng et al., 2015). Прието е също, че началната 
концентрация на бензен в зоната на ПГВ е 435 ppb. 
Температурата и налягането на флуида във въг-
лищния пласт са съответно 33 °С и 14,12 MPa, а 
във водоносния хоризонт са 25 °С и 13,81 MPa.

Фиг. 7. Моделни решения за възможно замърсяване на подземните води при нарушение целостта на сондажната 
обсадна колона

Fig. 7. Model prediction for groundwater contamination in damaged well casing
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Прогнозните решения за миграцията на бензе-
на от зоната на ПВГ през разломното нарушение и 
разпространението му в потенциално застрашения 
водоносен хоризонт са илюстрирани с карти на не-
говата концентрация в изчислителни моменти 1, 
10, 100 и 1000 години (фиг. 8).

Анализът на получените резултати показва, че 
при приетите начални условия, концентрацията 
на бензена достига до водоносния хоризонт в кон-
центрации значително <0,001 ppm. Във времето, 
поради разреждането в рамките на моделната об-
ласт, засегнатите площи се увеличават, но концен-
трациите намаляват съществено под нормираните 
стойности. 

Съвсем естествено е, че получените решения се 
отнасят за съответните конкретни случаи, входни 
данни и параметри. 

Заключение 

Посочените примери показват възможността за 
прилагане на цифрово моделиране за прогнозира-
не на вероятни въздействия в подземните води при 
рискови ситуации, свързани с проучването и доби-
ва на нефт и газ. Достоверността им до голяма сте-
пен зависи от наличието на детайлна информация 
за регионалните хидрогеоложки, хидродинамични, 

Фиг. 8. Прогнозни решения за очакваната концентрация на бензена след подземна газификация на въглища  
(Sheng et al., 2013)

Fig. 8. Model prediction for concentration of benzene after underground coal gasification (Sheng et al., 2013)
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хидрохимични, геотермични, деформационни ус-
ловия и закономерности, имащи водеща роля за да 
се зададат коректните начални и гранични условия 
за моделите. Важно значение е доброто познаване 
на използваните технологии и начини за усвояване 
на нефт и газ, както и физикохимичните характе-
ристики на очак ваните замърсители. Съществено 
практическо значение има и конкретната оценка 
за предполагаеми въздействия върху съществува-
щи водоизточници на питейни води, което до го-
ляма степен зависи от тяхната конструкция и раз-
положение спрямо източниците на потенциално 
замърсяване. 

Реалната оценка и прогноза за възможни въз-
действия върху подземните води от проучване и 
добив на нефт и газ са осъществими при:

Наличие на достатъчна и достоверна инфор- •
мация, която да се гарантира още при изготвяне на 
проектите за сондажите; планиране на специали-
зирани хидрогеоложки сондажи с опитни работи 

в тях; взимане на съответните проби за лаборатор-
но определяне на филтрационни и миграционни 
характеристики.

Използване на подходящи методи и софт уер  •
за хидродинамично моделиране на процесите, кон-
тролирищи миграцията на замърсители.

Използване на подходящи методи и софтуер  •
за вероятностни оценки на прогнозираните про-
цеси, базирано на съществуващите неизвестности 
(например, MADS – Vesselinov, Harp, 2012).

Извършване на оценките и прогнозите от  •
екип от квалифицирани хидрогеолози с цел из-
бягване на субективизъм при получените ре-
шения.

Непрекъснат контакт с геолозите и техноло- •
зите, проектиращи или изпълняващи сондажните 
дейности. Привличане на доказали се специалисти 
и експерти в съответнитe области.

Откритост и публичност на извършваните  •
дейности и получените резултати.
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