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Abstract. The object of the study is evaluation of the groundwater recharge to the river runoff in the Vitosha Nature Park. This 
mountain area with widespread rock aquifers is poorly studied in terms of hydrogeology. An updated Hydrogeological map is prepared 
based on the map produced in 1975 on scale 1: 200 000. Delineation of the aquifers, aquifer complexes and aquicludes is made based on 
the Geological map on scale 1:100 000. Groundwater contribution to the river runoff (i.e. the “baseflow index” – BFI) is assessed in GIS-
environment according to the heuristic approach of Doll and Siebert (2002). This method takes into account the main factors controlling 
the BFI value: the topographic slope, soil texture and hydrogeological characteristics of the rocks. Several thematic maps are prepared 
showing the spatial distribution of the respective features. The resulting map displays that the groundwater contribution to the river runoff 
ranges from 0.28 to 0.40 across the study area (0.358 on average). To validate the obtained results, the baseflow separation of the river run-
off is done for Vladayska River at Sofia, Knyazhevo quarter). The results from the both methods are similar. Therefore, the applied GIS-
based approach is assessed as promising method for regional estimates of the baseflow index in mountain areas with scarce information.
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Резюме. Обект на изследване е подземното подхранване на речния отток на територията на Природен парк „Витоша“. Това е 
един слабо изучен в хидрогеоложко отношение планински район с широко разпространение на пукнатинни води. Осъвременена 
е хидрогеоложката карта, изготвена през 1975 г. в мащаб 1:200 000. Определени са нови граници на водоносните хоризонти, 
комплекси и водоупори на основата на информацията на новата геоложка карта в М 1:100 000. Използвайки методите на ГИС 
и прилагайки евристичния подход на Doll & Siebert (2002), е оценена ролята на подземното подхранване на речния отток (така 
наречения “baseflow index” – BFI). Този метод взeма под внимание основните фактори, контролиращи стойността BFI: топограф-
ски склон, структура на почвата, хидрогеоложки характеристики на скалите. За изясняване на пространственото разпределение 
на тези фактори са изготвени тематични карти. Резултантата обобщаваща карта показва, че подхранването на речния отток от 
подземни води в изследвания район е 0,28–0,40 от него (средно 0,358). Получените стойности са валидирани чрез разчленяване 
на хидрографа на р. Владайска в квартал Княжево – София. Получените резултати по двата метода са сходни. Ето защо прило-
женият подход, базиран на ГИС, се оценява като обещаващ метод за регионални прогнози на подземното подхранване на речния 
отток в слабо изучени планински райони.

Ключови думи: подземни води, воден баланс, коефициент на подземно подхранване, ГИС, Витоша.

Въведение

През последните години нарасна броят на изслед-
ванията, посветени на количествената оценка 
на елементите на водния баланс и в частност на 
ролята на подземните води в него. Интересът е 
свързан както с повишените потребности от вода, 
така и с климатичните промени. Териториалният 
обхват на такива изследвания варира от водосбо-
рен басейн до модел за всички континенти (освен 

Антарктида). Съставени са и световни карти по 
подхранване на подземните води в зависимост от 
неговата средногодишна стойност (Döll, Siebert, 
2002; Wada et al., 2010). Тези оценки се основават 
на модели с различна сложност, като широко се 
прилагат ГИС-методи. 

Целта на настоящото изследване е определяне-
то на ролята на подземните води в общия речен от-
ток в Природен парк „Витоша“ – един планински 
район, който е слабо изучен в хидрогеоложко от-
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ношение. Запазването на екологичното състояние 
и стопанското значение на парка е тясно свързано 
с познаването и правилното управление на водите 
в него. 

Описание на района 

Планината Витоша, с най-висока точка Черни връх 
(2290 m), е разположена в непосредствена близост 
до столицата на България – София. Планината има 
важна роля както за формиране на физикогеограф-
ските и климатични условия на територията на 
града, така и като предпочитано място за почивка 
и спорт на жителите му. 

Климатът е типичен планински, като средната 
годишна температура за периода 1961–2010 г. се 
изменя съобразно надморската височина от ~9,5 °C в 
подножията на планината до 0,1 °C на Черни връх, 
а средните стойности на валежите са съответно в 
границите от ~600 mm до >1000 mm (Илчева и др., 
2014ф1).

От Витоша започват редица реки, част от които 
формират редица малки притоци на р. Искър, те-
чаща на север към р. Дунав и р. Струма, оттичаща 
се на юг към Егейско море. От високите части на 
планината са и едни от първите водоснабдявания 
на София (1902 г.). 

Територията на планината е обявена за Народен 
парк преди повече от 80 години – на 2.02.1933 г. В 
момента площта на парка е 27 079,114 ha и се ха-
рактеризира с типично планински релеф. 

Геоложки и хидрогеоложки условия

Като цяло подземните води на територията на 
Витоша не са били обект на хидрогеоложки из-
следвания и специализирана информация за тях се 
намира трудно. Първите източници, даващи сведе-
ния за подземните води на територията на сегашния 
парк са от 17 век, и се отнасят за извора „Живата 
вода“ при с. Боснек. Това са пътеписите на най-
известния за времето си османски пътешественик 
Евлия Челеби (Evliya Chelebi, 2014). В началото на 
20 век започват проучвания за използване на под-
земни води във високите части на Витоша за водо-
снабдяване, като по-късно се извършва каптиране 
на подземните води, с които се осигурява питейна 
вода за София (Sadakov, Panev, 1903). Най-важният 
архивен източник по отношение на хидрогеолож-
ките условия е изготвената Хидрогеоложка карта 

на България в М 1:200 000 и Обяснителният текст 
към нея (Йовчев, Альтовски, 1975ф2), която макар 
и в дребен мащаб, дава информация за хидрогео-
ложкото поделяне на съществуващите геоложки 
формации за цялата страна (включително и във 
Витоша) и дава обща хидрогеоложка характерис-
тика на отделените хидрогеоложки единици. 

Освен хидрогеоложка информация, значение 
имат и архивни и публикувани материали, свър-
зани с геоложкия строеж на Витоша, които са 
използвани и обобщени при изготвянето на Гео-
ложката карта на България в М 1:100 000, к.л. Пер-
ник (Zagorchev et al., 1991) и Обяснителната запис-
ка към него (Zagorchev et al., 1994). Тази карта и 
записката са основа за построяване на нова, 
осъв ременена хидрогеоложка карта на Витоша, 
базира на на отделените хидрогеоложки единици 
(табл. 1) в Хидрогеоложката карта на България в 
М 1:200 000, като неин работен вариант е публи-
куван от Benderev еt al. (2013) (фиг. 1). 

Сравнението на получената карта с Хидро гео-
ложката карта в М 1:200 000 показва, че осъвреме-
нената карта дава по-реално разпространението на 
хидрогеоложките единици и взаимоотношенията 
между тях. Важно значение на изготвената карта 
е, че тя позволява да се направи извод за обвърза-
ността на съществуващите водоизточници с хид-
рогеоложките единици и тектонските нарушения, 
както и за ролята на хидрогеоложките условия за 
формиране на повърхностния отток. 

В хидрогеоложко отношение основните гео-
ложки формации, в които са акумулирани по-зна-
чителни количества порови и пукнатинни по тип 
подземни води, са групирани както следва:

А) Кватернерни пролувиални, пролувиално-алу-
виални и алувиални отложения. Към тях се отнасят 
и т.нар. „каменни реки“ във високите области на 
Витоша. Такива каменни реки са „Златните мосто-
ве“, в местностите „Юрушки мост“ и „Ветровала“, 
около хижите Селимица и Голямата грамада, се-
верно от вр. Камен дeл, под Черни връх и на други 
места, с приблизителна обща площ ~10 km2. Под 
тези каменни реки, между валуните често се фор-
мират потоци, които имат преходен характер меж-
ду повърхностни и подземни води. В по-ниските 
хипсометрични нива на планината отложенията 
край витошките реки стават все по-ограничени по 
размери (представени предимно от разнозърнести 
чакъли с песъчлив запълнител) и в тях се акумули-
рат кватернерни порови по тип води.

Водите в кватернерните пролувиални, пролу-
виално-алувиалните и алувиалните отложения са 
пресни (минерализацията им варира от ~0,10 до 
0,50 g/l). Между грунтовите и повърхностно теча-

1 Илчева и др. 2014ф. Изготвяне на воден баланс за тери
то рията на Природен парк „Витоша“. Отчет по проект № 
5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана 
за управление на Природен парк Витоша – фаза II“, финансиран 
с договор № 5103020-С-001 по Оперативна програма „ОКОЛНА 
СРЕДА 2007–2013 г.“

2 Йовчев, Й., М. Альтовски (Ред.). 1975ф. Хидрогеоложка 
карта на България в М 1:200 000. Национален Геофонд.
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Таблица 1
Геоложки обхват на хидрогеоложките единици

Table 1
Geological strata of hydrogeological units

Хидрогеоложки единици
(по Хидрогеоложка карта на България,
М 1:200 000)

Геоложко описание (по данни от Zagorchev et al., 1991, 1994)

Грунтови води в алувиалните отложения на 
Холоцена – чакъли, пясъци и глини

алувиални образувания – руслови и на заливните тераси: чакъли, 
пясъци
делувиални образувания: песъчливи глини, чакъли
колувиални образувания: валуни, блокажи
солифлукционни образувания: пясъци

Грунтови води в пролувиалните отложения 
на Кватернера – чакъли, пясъци и глини

пролувиални образувания – наносни конуси: чакъли, пясъци
делувиално-пролувиални образувания: чакъли, пясъци, песъчливи 
глини

Плиоценски водоносен комплекс – глини, 
пясъци и чакъли

неподелени седиментни скали: чакъли, пясъчници, глини
Палакарийска група, Рельовска свита: конгломерати, пясъци

Миоценски водоносен комплекс (Южна 
България) – глини, чакъли, пясъци и 
пясъчници

задруга на глинестите пясъчници и глини: глини, пясъчници, 
конгломерати, въглища

Олигоценски седиментно-ефузивен 
водоносен комплекс – глини, мергели, 
конгломерати, пясъчници, варовици, туфи, 
туфити и туфобрекчи

задруга на тънкослойните аргилити и глинести мергели: аргилити, 
мергели, глинести мергели
пъстра подвъглищна задруга: конгломерати, пясъчници, алевролити, 
аргилити
конгломератно-пясъчникова задруга: брекчоконгломерати, 
конгломерати, пясъчници

Горнокредни плутони с води в 
изветрителната зона и тектонските 
нарушения – диорити, гранодиорити и 
сиенити

Витошки плутон – III наставка: аплитоидни граносиенити
Витошки плутон – II наставка: левкосиенити, монцонити и 
левкомонцонити

Витошки плутон – I наставка: габро и анортозити
Плански плутон – II наставка: диорити и кварцдиорити

Горнокредни седиментно-ефузивен 
водоносен комплекс – мергели, пясъчници, 
андезити, туфи и туфити

долна вулканогенно-седиментогенна задруга: андезитобазалтови и 
базалтови агломератови и пепелни туфи, тефроидни скали

долна вулканогенно-седиментогенна задруга: трахиандезити и 
трахибазалти – лавови потоци, агломератови туфи

долна вулканогенно-седиментогенна задруга: пироксенови и амфибол-
пироксенови андезити – лави и секущи тела

долна вулканогенно-седиментогенна задруга – пачки от варовици и 
мергели

Води в горнокредните ефузиви – андезити, 
латити и др.

долна вулканогенно-седиментогенна задруга – разливи и послойни 
тела: андезитобазалтови и базалтови лави

Ценоман-туронски водоносен комплекс 
– конгломерати, пясъчници, аргилити и 
мергели

пясъчниково-варовикова задруга: глинести варовици, мергели, 
пясъчници
кварцитно-пясъчникова задруга: кварцити, пясъчници

Малмски водоносен комплекс – кварцити, 
мрамори, мраморизирани варовици, 
филити, аргилити и аркози

Централнобалканска флишка група, Нешовска и Костелска свита: 
аргилити, мергели, пясъчници, конгломератови аргилити, аргилити, 
мергели

Лиас-догерски водоносен комплекс – 
пясъчници, аргилити и варовици

Западнобалканска карбонатна група – Яворецка и Гинска свита

Полатенска свита: биокластични и глинесто-алевритови варовици

Средно-горнотриаски водоносен хоризонт – 
варовици и брекчоконгломерати

Искърска карбонатна група, Трънска свита: варовици

Искърска карбонатна група, Русиновделска свита: варовици
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Средно-горнотриаски водоносен комплекс 
– варовици и аргилити

Искърска карбонатна група, Радомирска свита: варовици, мергели, 
алевролити, аргилити
Искърска карбонатна група, Боснекска свита: доломити

Долнотриаски водоносен хоризонт – 
пясъчници и варовици

Искърска карбонатна група, Панчаревска свита: пясъчници, песъчливи 
доломити
Искърска карбонатна група, Могилска свита: алохемни варовици, 
афанитови варовици и доломити
Искърска карбонатна група, Любашка свита: алевритови варовици, 
мергели, варовити пясъчници

Долнотриаски водоносен комплекс – 
брекчоконгломерати и пясъчници

Петроханска теригенна група, Лозенска свита: кварцови конгломерати 
и пясъчници, алевролити
Петроханска теригенна група, Мърводолска свита: олигомиктови 
конгломерати и пясъчници, алевролити

Пермски водоупорни слоеве – аргилити
Равулянска свита: пясъчници, алевролити, аргилити
Габренска свита: пясъчници, алевролити, аргилити

Горнокарбонски водоупорни слоеве – 
шисти, пясъчници и конгломерати Байневишка свита: конгломерати, пясъчници, алевролити, аргилити

Старопланински плутони и Струмска 
диоритова формация с води в 
изветрителната зона и тектонските 
нарушения – гранодиорити и диорити

Струмска диоритова формация: диорити, гранодиорити, габродиорити

Камбрийски (диабаз-филитоидни) 
водоупорни слоеве – филити и диабази

неразчленен диабаз-филитоиден комплекс: филитоидни скали, 
метадиабази, амфиболови шисти

Метаморфити с води в изветрителната 
зона и тектонските нарушения – гнайси, 
гранитогнайси и шисти

Огражденска (Прародопска) надгрупа, гнайсово-мигматитов комплекс 
(Малашевска група): мигматити, двуслюдени мигматизирани гнайси

Таблица 1 (продължение)
Table 1 (continued)

щите води съществува пряка хидравлическа връз-
ка – в едни участъци реките подхранват тези води, 
а в други ги дренират. От хидрогеоложка гледна 
точка локален интерес представляват и торфените 
находища. Те заемат понижените места на високо-
планинския релеф или такива със слаб наклон, по-
стоянно овлажнявани от стичащи се води. За торфа 
е характерно наличие на макропори, които служат 
за гравитационното проникване на атмосферни и 
повърхностни води, тяхното движение и дренира-
не в най-ниските коти на разкритие. Благодарение 
на способността си да задържат вода високопла-
нинските блата намаляват ерозията, осигуряват 
вода и значително намаляват рисковете от навод-
нения надолу по течението на реките.

Б) Горнокредни плутони с пукнатинни води. Те 
са сравнително слабо тектонски обработени и извет-
рителната зона при тях има често пъти незначителна 
дебелина – от няколко метра, като рядко надминава 
40–50 m. По тези причини те се явяват най-слабо 
водоносни и са най-бедните на извори. Пукнатинно-
жилните води, привързани към тек тонските разломи 
и нарушения, също са с твърде ограничено коли-
чество и не представляват практически интерес. 

В) Горнокредни ефузиви (андезити) с пукна-
тинни води и плитко залягащи грунтови води в 
зоната на открита напуканост вследствие изветряне. 

Ефузивите са с дебелината средно от 200 до 300 m. 
Подземните води, които се формират и акуму-
лират в тези скали на територията на Витоша са 
студени и пресни (с ниска минерализация) и имат 
спорадичен характер, съобразно степента на извет-
ряне и напукване. Подхранват се изключително от 
инфилтриращите се валежни води. Поради това 
режимът им е твърде променлив. Посоката на дви-
жение на тези води се определя от положението на 
хидрографската мрежа, която обикновено дренира 
значителна част от тях под формата на разсеяни 
или съсредоточени извори, намиращи се в най-
нис ките части на релефа. Дебитът на тези извори е 
сравнително малък и варира от 0,01 до ~0,50 l/s. 

Г) Окарстени триаски варовици. Карстът и кар-
стовите води са формирани в триаски варовици и 
доломити, като се отделят две самостоятелни кар-
стови водоносни системи. Всяка от тях започва от 
навлизането на река Струма в окарстените скали, 
преминава през масива и завършва в извор. Тези 
системи носят имената на най-голямата пещера 
в тях – съответно Врелото и Духлата (Benderev, 
Angelova, 1998–1999; Benderev, Veselinov, 1999; 
Mihaylova еt al., 2006). В зоната на подхранване на 
система Врелото подземни води са установени като 
малък поток в пещерите ППД и Чучулян, чиито 
най-ниски точки са дълбоко под руслото на реката. 
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Фиг. 1. Хидрогеоложка карта на Природен парк „Витоша“ (по Benderev et al., 2013)
1 – грунтови води в алувиалните отложения; 2 – грунтови води в пролувиалните отложения; 3 – плиоценски водоно-
сен комплекс; 4 – миоценски водоносен комплекс; 5 – олигоценски седиментно-ефузивен водоносен комплекс; 6 – гор-
нокредни плутони с пукнатинни води; 7 – горнокреден седиментно-ефузивен водоносен комплекс; 8 – води в горнокредни 
eфузиви; 9 – ценоман-туронски водоносен комплекс; 10 – горноюрски водоносен комплекс; 11 – лиас-догерски водоносен 
комплекс; 12 – среднотриаски водоносен хоризонт; 13 – средно-горнотриаски водоносен комплекс; 14 – долнотриаски 
водоносен хоризонт; 15 – долнотриаски водоносен комплекс; 16 – пермски водоупорни слоеве; 17 – горнокарбонски во-
доупор; 18 – Струмска диоритова формация с пукнатинни води; 19 – камбрийски водоупорни слоеве; 20 – метаморфити с 
пукнатинни води; 21 – разломни нарушения; 22 – извори

Fig. 1. Hydrogeological map of Natural Park Vitosha (Benderev et al., 2013)
1, groundwater in alluvial deposits; 2, groundwater in drift deposits; 3, Pliocene water-bearing complex; 4, Miocene water-bearing 
complex; 5, Oligocene water-bearing volcanogenic-sedimentary complex; 6, Upper Cretaceous plutons with fissure groundwaters; 
7, Upper Cretaceous water-bearing volcanogenic-sedimentary complex; 8, groundwaters in Upper Cretaceous volcanic rocks;  
9, Cenomanian–Turonian water-bearing complex; 10, Upper Jurassic water-bearing complex; 11, Lias–Dogger water-bearing 
complex; 12, Middle Triassic aquifer; 13, Middle–Upper Triassic water-bearing complex; 14, Lower Triassic aquifer; 15, Lower 
Triassic water-bearing complex; 16, Permian aquaclude; 17, Upper Carbonian aquaclude; 18, Struma diorite formation with fissure 
groundwaters; 19, Cambrian aquaclude; 20, methamorphic rocks aquaclude; 21, fault structures; 22, springs
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В зоната на дрениране подземният път на водите се 
проследява в пещера Врелото – изворна пещера с 
дължина ~6 500 m. В система Духлата подземните 
води се проследяват в най-долния етаж на пещера 
Духлата с дължина >17 000 m (най-дългата пещера 
в България). Тя представлява сложен лабиринт с 
дендровидна структура, разширяваща се ветрило-
образно към р. Струма. Това доказва, че генезисът 
на пещерата е вследствие на дейността на речни 
води. В пещерата има няколко малки подземни по-
тока, започващи под руслото на реката, които се 
вливат в една основна пещерна река, разположена 
под руслото на р. Струма (на дълбочина до 40 m). 
С индикаторни опити е доказана връзка между те-
чащите води в пещерата и извора в с. Боснек. 

Методичен подход

През последните години нарасна броят на изслед-
вания, свързани с количествена оценка на елемен-
тите на водния баланс и в частност ролята на под-
земните води в него. Интересът е свързан както с 
повишените потребности от вода, така и с клима-
тичните промени. Съставени са и световни карти 
по подхранване на подземни води в зависимост от 
неговата средногодишна стойност (Döll, Siebert, 
2002; Wada et al., 2010). Тези оценки се основават 
на модели с различна сложност. 

Основен проблем за подбор на подходяща ме-
тодика за разглеждания район – територията на 
парк „Витоша“, е неговия планински характер – с 
големи наклони на склоновете, различна експо-
зиция на склонове, предимно слабопроницаеми 
скали, където преобладават горски екосистеми и 
специфичен микроклимат. В такива планински ра-
йони често има рязък преход от висока към ниска 
проницаемост от почвата до твърда скала, вслед-

ствие на изветряне и образуване на по-пропуск-
ливи делувиални и колувиални материали. В тези 
материали обикновено се развива временен под-
повърхностен отток, с по-съществено значение по 
време на влажни и отсъстващ през сухи периоди. 
Ако този „бърз подземен отток“ не се отчита, под-
хранването от подземни води ще се надцени.

Като най-подходящ, съобразно наличната ин-
формация за разглеждания район, е приет методът 
на Döll & Siebert (2002). На основата на наклоните 
на склоновете, характера на почвения слой и раз-
пространените скални разновидности е изведена 
сравнително проста емпирична формула, която 
оценява величината на подземното подхранване 
на речния отток: 

Rg = min (Rgmax, fg*Rl ), където fg = fs* ft *fa *fpg;
Rgmax – максимално възможно подхранване на 

подземни води в зависимост от текстурата на поч-
вата [mm/d]; 

Rl – общ речен отток от съответния водосбор 
[mm/d]; 

fg – коефициент на подземното подхранване на 
реките (като дял от общия отток); 

fs – коефициент, свързан с наклона на склона; 
ft – коефициент, свързан с текстурата на почвата;
fa – коефициент, свързан с характера на водонос-

ния хоризонт; 
fpg – коефициент, свързан с вечната замръзна-

лост/ледници.
За стойности на някои от тези коефициенти се 

дават спомагателни таблици и графики, съобраз-
но спецификата на съответния показател, който те 
характеризират. 

fs – коефициент, свързан с наклона на склона. 
Изменя се от 0 до 1 в зависимост от ъгъла на нак-
лона на склона. Най-висок е при почти хоризон-
тални терени, а най-нисък при стръмни склонове 
(фиг. 2); 

Фиг. 2. Стойности на коефициента fs в за-
висимост от наклона на склона (в градуси)

Fig. 2. Values of the coefficient fs depending on 
slope inclination
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ft – коефициент, свързан с текстурата на поч
вeния слой – изменя се също в границите между 0 
и 1 и характеризира косвено водопропускливост-
та на почвата. Тя е свързана главно с наличието и 
съотношението на песъчливи и глинести фракции 
в почвата. От характера на почвата зависи и стой-
ността на Rgmax – максимално възможно подхран-
ване на подземни води (табл. 2); 

fa – коефициент, свързан с характера на водо
носния хоризонт – изменя се също от 0 до 1 и ха-
рактеризира проницаемостта на скалите (табл. 3). 

Предвид географското положение на изследва-
ния район коефициентът, свързан с вечната замръз-
налост не се използва.

Основна задача на този етап е определяне на 
пространственото разпределение на стойностите 
fg – коефициента на подземното подхранване на 
реките (като дял/процент от общия отток), полу-
чен от произведението на посочените по-горе 3 
коефициента. Това е достатъчно за да се определи 
подхранването на подземните води, както и каква 
част от речния отток се формира от подземни води. 
Знаейки стойностите на речния отток и получения 
коефициент, може лесно да се определи количест-
вото подземни води, подхранващи речния отток в 
определен водосбор. Пространственото разпреде-
ление на коефициента на подземното подхранва-
не на реките (fg) се получава след извършване на 
съот ветните ГИС анализи. 

Изходна информация и резултати

За определяне на разпределението по площ на fs 
– коефициент, свързан с наклона на склона, е из-
готвена карта на наклон на склона (фиг. 3). Тя е 
построена, използвайки DEM 30×30 на разглежда-
ния район. На всяка площ със съответен наклон на 
склона се присвоява съответна стойност на коефи-
циента fs.

Основна изходна информация за изясняване 
пространственото разпределение на коефициента, 
свързан с текстурата на почвата (ft), е почвената 
карта. Използвана е карта, съставена по проекта на 
JICA3 (фиг. 4).

Имайки предвид високопланинския характер на 
релефа, високата степен на изветряне на скалите, 
сравнително по-стръмните склонове, благоприят-
стващи транспорта на по-едри частици, предпола-
гаме, че почвите са главно песъчливо-глинести и 
алевролитови. Вероятно по-песъчливи са почвите 
в района на разпространение на солифлукационни-
те пясъци във високата част на планината (фиг. 1). 
В районите, където на повърхността се разкриват 

Таблица 2
Стойности на ft и Rgmax в зависимост от характера на почвения слой

Table 2
Values of ft and Rgmax depending on soil layer type

Клас на почвата по FAO ft Rgmax [mm/d]

Песъчливи, глинесто-песъчливи и песъчливо-глинести, с наличие на глинеста фракция 
<18% и песъчлива фракция >65% 1 5

Песъчливо-глинести, глинести, алевролитови и т.н, с наличие на глинеста фракция 
<35% и песъчлива фракция <65% 0,95 3

Глинести, алевролитово-глинести и т.н., с повече от 35% глинеста фракция 0,7 1,5
Разкрития на скали на повърхността 0 1

Таблица 3
Стойности на fа в зависимост от водопропускливостта на скалите

Table 3
Values of fа depending on rock permeability

Хидрогеоложки единици fa

Неозойски и мезозойски скали с висока проницаемост 1
Палеозойски и докамбрийски скали с ниска проницаемост 0,7
Магмени и метаморфни скали с много ниска проницаемост 0,5

3 Интегрирано управление на водите в Република България. 
2008. Японска агенция за международно сътрудничество JICA 
(ДЖАЙКА).
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коренни скали, се приема минимална стойност на 
съответния коефициент. Необходимо е обаче да се 
има предвид, че в зоните на разкрития на окарстени 
варовици това не е коректно. Там има условия за 
бързо проникване в дълбочина на валежните води 
и затова стойностите на коефициента трябва да са 
максимални. Локализирането на зони с разкрития 
на скали на повърхността е направено по инфор-
мацията от CORINE Landcover и топографски кар-
ти. Съставена е карта, характеризираща площи с 
различни стойности на коефициента, свързан с 
текстурата на почвата (ft) (фиг. 5).

Площите с различни стойности на коефициен-
та, свързан с характера на водоносния хоризонт 
(fa), се определят въз основа на анализа на слое-
вете на хидрогеоложката карта, главно на хидро-
геоложките единици (фиг. 1). Отделят се 3 типа 

подземни води – порови, карстови и пукнатинни 
(фиг. 6), като с най-висока проницаемост са поро-
вите и карстовите води. На тях се присвоява стой-
ност на коефициента fa=1, а на пукнатинните 0,5.

След наслагване на получените слоеве и ум-
ножаване на трите коефициента за всеки локален 
участък с еднотипни условия е построена карта на 
разпределението на коефициента на подземното 
подхранване на реките, т.е. за сметка на подземни-
те води (фиг. 7). 

Дискусия

Стойностите на коефициента на подземното под-
хранване на реките се изменя за отделни учас-
тъци от 0 до 0,95 в зависимост от влиянието на 

Фиг. 3. Карта по наклона на склоновете на територията на Природен парк „Витоша“ 

Fig. 3. Map of slope inclination on the territory of the Natural park Vitosha
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трите основни фактори, приети от приложената 
методика. С най-високи стойности са участъци-
те със сравнително заравнен релеф, в обсега на 
разкрития на карст и в района на разпростране-
ние на солифлукационните пясъци. С отсъствие 
на подхранване са зоните на разкрития на здрави 
скали, които обикновено са свързани и със стръ-
мен наклон на терена, спомагащ за повърхност-
ното оттичане на падналите валежи. Определени 
са средните тегловни стойности на коефициента 
на подземното подхранване на реките за сметка 
на подземните води във водосборите на реките 
на територията на парк „Витоша“ (табл. 4), а ус-
реднената му стойност за цялата площ е 35,79%. 
Благодарение на получените резултати и имайки 
информация за оттока в реките лесно можем да 
определим величината на подхранването на под-

земните води, която от своя страна съответства на 
базисния отток. 

Получените резултати са сравними със стой-
ностите за други подобни райони. Така напр. за 
водосбори, съставени от слабопропускливи ска-
ли, но с равнинен релеф в Северна България, бяха 
получени стойности по-малки от 0,40 (Vasileva, 
Orehova, 2012). Единствено в района на водосбора 
на р. Струма, в обсега на разкрития на окарстени 
скали, взаимодействието между речни и подзем-
ни води е значително усложнено. В този участък  
р. Струма активно участва в подхранването на 
карстовите води, като губи частично или напълно 
оттока си с навлизането в триаските варовици и 
доломити (Mihaylova et al., 2006). 

С цел валидиране на получените резултати 
е оценена ролята на подземното подхранване 

Фиг. 4. Почвена карта на територията на Природен парк „Витоша“ (по ДЖАЙКА)

Fig. 4. Map of soils on the territory of the Natural park Vitosha (JICA) 
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Фиг. 5. Карта на пространственото раз-
пространение на участъци с различни 
стойности на коефициент, свързан с 
текстурата на почвата (ft) на терито-
рията на Природен парк „Витоша“

Fig. 5. Map of the coefficient connect-
ing to the soil texture (ft) and its values 
for different sites on the territory of the 
Natural park Vitosha

Фиг. 6. Карта на типовете подземни 
води на територията на Природен 
парк „Витоша“

Fig. 6. Map of groundwater types on the 
territory of the Natural park Vitosha
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Фиг. 7. Карта по коефициента на 
подземното подхранване на реките 
(BFI) на територията на Природен 
парк „Витоша“

Fig. 7. Map of the baseflow index (BFI)
on the territory of the Natural park 
Vitosha

Таблица 4
Средни стойности на коефициента на подземното подхранване на реките за 
водосборните площи на реките, започващи от Витоша

Table 4
Average values of the baseflow index (BFI) for catchments of the rivers spring from 
Vitosha

Река Коефициент на подземното 
подхранване

Водосборна площ на 
територията на парка, 

km2

Е г е й с к и  б а с е й н
Арката 0,355 17,348
Струма 0,401 95,094

Д у н а в с к и  б а с е й н
Владайска 0,376 43,109
Перловка 0,324 15,799
Слатинска 0,307 13,796
Дълбоката 0,345 2,576
Бистрица 0,283 24,702
Егуля 0,315 20,854
Палакария 0,337 39,186
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на р. Владайска на основата на ежедневни дан-
ни за водното количество (период 2000–2005 г.) 
в хид рометрична станция София, кв. Княжево 
с водосборна площ 48,9 km2. Разчленяването на 
хидрографа бе направено по метода на локалния 
минимум (Sloto, Crouse, 1996). За тази цел бе из-
ползван софтуера “BFI+3.0” на HydroOffice 2010 
(от http://HydroOffice.org). Съгласно получените 
резултати годишното подземното подхранване 
на реката се изменя от 31,4 до 44,4% от общия 
отток (фиг. 8, табл. 5), съобразно промените в 
количествата на валежите за съответната година. 
Средната стойност е 0,377, която е много близка 
до получената за р. Владайска (кв. Княжево) при 
използвания подход – 0,358. Това дава основание 
да се приемат получените резултати и за остана-
лите водосбори.

Използвайки получените резултати за сред-
ната стойност на общия отток на територията на 
Природен парк „Витоша“ за периода 1961–2001 г. 
– 3,78 m3/s (Илчева и др., 2014ф), подземният от-
ток се оценява на 1,35 m3/s.

Заключение

В повечето случаи в хидрогеоложко отношение 
планинските райони се характеризират с изключи-
телна нееднородност, съчетана с недостатъчната 
изученост и данни. Такъв е случаят и на Природен 
парк „Витоша“. Затова при оценка на ролята на 
подземните води в общия воден баланс се налага 
прилагането на евристичен подход и ГИС-анализи. 
Използваният метод взима предвид основни фак-
тори, контролиращи стойността на коефициента 
на подземното подхранване – водопропускливост-
та на скалите и почвите, както и наклона на скло-
новете. Друга използвана информация включва 
характера на почвите, геоложкия строеж и степен-
та на разкритост, както и регионалните хидрогео-
ложки особености на скалните комплекси.

Съгласно получените резултати за територията 
на Природен парк „Витоша“, делът на подземните 
води в общия речен отток е оценен от 28 до 40% 
(средно 35,8%). Най-важна е ролята на подземните 
води в речния отток за водосбора на р. Струма, къ-

Фиг. 8. Разчленяване на хидрографа на р. Владайска (станция кв. Княжево) за периода 2000–2005 г.

Fig. 8. Hydrograph separation of Vladayska River (station Knyazhevo) for the period 2000–2005

Таблица 5
Определяне коефициента на подземно подхранване на р. Владайска при кв. Княжево

Table 5
Estimation of baseflow index for Vladayska River at quarter Knyazhevo

Година Среден отток, 
m3/s

Подземно подхранване,
m3/s

Коефициент на подземно 
подхранване (bfi)

2000 0,447 0,191 0,428
2001 0,264 0,113 0,428
2002 0,441 0,210 0,476
2003 0,536 0,166 0,310
2004 0,395 0,182 0,461
2005 1,134 0,349 0,308

средно за периода 0,536 0,202 0,377
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дето са основните разкрития на силно окарстените 
триаски варовици и доломити. 

С цел валидиране тези резултати бяха сравне-
ни със значението на величината на подземното 
подхранване, получено за р. Владайска по тради-
ционен метод (разчленяване на хидрограф), което 
показа сходни стойности. 

Използваният подход е приложим, независимо 
от слабата хидрогеоложка изученост и недостатъч-
на информационна обезпеченост на изследвания 
район. Това прави възможно той да бъде използван 
при регионални балансови оценки и за други слабо 

проучени в хидрогеоложко отношение регио ни с 
преобладаващи пукнатинни води в планински те-
рени, за които отсъства информация за прилагане 
на други методи (балансови, разчленяване на хид-
рографи и др.).
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