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Abstract. The present critical-review paper is aimed on showing and proving the significance of the Bulgarian hydrogeochemistry 
for the complete and profound characterization of the Bulgarian thermal and mineral waters (from their deep formation to the con-
sumer), based on internationally recognized achievements on priority level, covering the radioactivity of the thermomineral fluid systems 
(1904–1923) – Peter B. Pentchev; their noble gases – methodology and geochemical aspect (1926–1970) – Nicolas P. Pentchev; their 
microcompounds – 30 (+ 22) trace and rare elements (since 1958), the regularities and the anomalies of their distribution and the establish-
ment of microgeochemical criteria and indicator systems (since 1964); elucidation of genetic problems (primary and secondary) of the 
microchemistry (since 1966) and clarification and modeling of “water–gas–rock” interactions (WRI) (since 1970); the establishment of the 
migration forms of the components and particularly the unknown and unidentified before colloidal one (1976–1997) (all these priorities are 
due to Elka N. Pentcheva). Three researcher generations (the so called “Pentchev Dynasty”) devoted their lives to the Bulgarian thermal 
and mineral waters, but their scientific priorities are totally ignored in the above mentioned presentation of the Bulgarian hydrothermal 
wealth in front of the scientific world.

Key words: hydrochemistry, thermomineral waters, trace elements, noble gases, element speciation, water–rock interaction.

Резюме. Целта на настоящата критично-обзорна статия е да се покаже и докаже истинското значение на българската хидро-
геохимия в услуга на най-задълбоченото охарактеризиране на термалните и минерални води (от тяхното дълбочинно формиране 
до консуматора) на основата на международно признати постижения на приоритетно ниво, обхващащи: радиоактивността на 
термоминералните водно-газови системи (1904–1923) – Петър Б. Пенчев; техните благородни газове в геохимичен аспект (1926–
1970) – Никола П. Пенчев; техните микрокомпоненти – 30 (+ 22) редки и разсеяни елементи (от 1958 г. насам), закономерностите 
и аномалиите в разпространението им и създаването на микрогеохимични критерии и индикаторни системи (от 1964 г. насам); 
разрешаването на генетични проблеми (първични и вторични) на микрохимизма (от 1966 г. насам) и изясняване и моделиране на 
взаимодействия „вода–газ–скала“ (WRI) (от 1970 г. насам); установяване на миграционните форми на компонентите и специално 
на колоидните (1976–1997) (всички тези приоритети – на Елка Н. Пенчева и сътрудници). Три поколения изследователи (т. нар. 
„Династия Пенчеви“) отдават живота си на българските термални и минерални води, но научните им приоритети са напълно 
пренебрегнати при горепосоченото представяне на България пред научния свят.

Ключови думи: хидрогеохимия, термоминерални води, микрокомпоненти, благородни газове, миграционни форми, 
взаимодействие вода–скала.

Повод за настоящата критично-обзорна статия 
дава публикуването с най-нова дата на сборни-
ка “Mineral and Thermal Waters of Southeastern 
Europe” и то от Springer International Publishing, 
Switzerland (2016). Тук България, с нейния най-
ценен природен дар – термалните и минерални 

води, е представена с доста обемната обзорна ста-
тия: “Thermal waters in Bulgaria” (Benderev et al., 
2016) по един недостоен, некомпетентен и неети-
чен начин. Авторите-хидрогеолози се задоволяват 
с разни техни данни, но в цялата тази компилация 
липсва изцяло същественото: хидрогеохимията на 
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българските уникални хидротермални системи с 
толкова много признати постижения и приорите-
ти в международен мащаб, поставящи я на водеща 
позиция по изученост в полза на експлоатацията на 
водите и газовете. Установяването и геохимичната 
значимост на уникалния микросъстав на нашите 
хидротерми (радиоактивността, благородните га-
зове) и геоложката възраст, разкритите процеси 
на формиране на състава (първични и вторични), 
на еволюция и метаморфизация, на формите на 
миграция на толкова важните за живота изобилни 
микросъставки с макроефект – всички тези наши 
хидрогеохимични приоритети, тотално липсващи 
в представящото България творение, показват не-
годността му да оправдае претенциите за стойнос-
тен научен обзорен материал. Дори хидрохимични 
данни на ниво също няма – а как се представлява 
българското многообразие от дълбочинни води 
и газове без най-елементарни химични изследва-
ния? Оскъдната хидрохимия е дадена на по-малко 
от страница (при 18 стр. текст на статията), глав-
но на допотопно ниво, включително почти нищо 
непоказващата единствена графика! В унисон е и 
библиографията, където от 48 заглавия 17 са авто-
цитати и едно единствено хидрогеохимично про-
изведение (монографията на Pentcheva et al., 1997) 
– отдалечена с 40 г. по-късно от датите на приори-
тетните постижения. Казаното дотук ме задължава 
да се опитам поне накратко да спомена толкова 
липсващите в цитираната статия наши постижения 
по изучеността на българските минерални и тер-
мални води и най-важните български приоритети с 
международно признание в това отношение.

Почитта към корените на толкова важната 
днес хидрогеохимична наука изисква настой-
чиво връщане назад, в годините на пионерските 
български изследвания от началото на 20 в., в 
областта на току-що откритата научна област на 
радиоактивните процеси. С апостолска преда-
ност ученикът на великия Пиер Кюри – физикът 
Петър Б. Пенчев обикаля (главно пешком) всички 
достъпни за опробване български термоминерал-
ни находища и със собственоръчно конструиран 
от него свръхпрецизен оригинален електроскоп 
опре деля радиоактивността на термоминералните 
води със съпътстващите ги газове. Малко години 
след откриването на радиоактивността България 
има такива изследвания и пионерски резултати 
изобщо (Pentchev, 1923), които и до днес са меро-
давни, точни и ползвани, уважени досега с почит 
и високи награди (Димитровска награда за наука, 
1953 г.), но подминавани с лека ръка от споме-
натите съвременни изследователи. Тези първи 
системни и целенасочени резултати, разкриващи 
изключително важната физикохимична характе-
ристика „радиоактивност“, за първи път повдигат 
завесата пред невероятна информация за проти-
чащите непознати дълбочинни генетични проце-
си. Ето защо наистина можем да говорим за тези 

резултати като първи приоритет на българската 
хидрогеохимия. 

Делото на П. Б. Пенчев е достойно продълже-
но от неговия син, Никола П. Пенчев (ученик на 
Ch. Moureu и A. Lepape от College de France, Paris). 
Благодарение на неговите приноси (Pentchev, 
1927а, b, 1931, 1936, 1962 и др.) все повече про-
дължава задълбочаването в сферата на изследва-
нето на нашето уникално природно богатство – 
минералните и термални български води. Така от 
1927 г. нататък България официално е призната за 
водеща страна в международен мащаб в изследва-
нето на благородните газове (He, Ne, Ar, Kr и Xe) 
в хидротермалните системи. Най-съществените 
приноси са: 1) разработени са първи, напълно ори-
гинални методи и собственоръчно са конструира-
ни стъклени апаратури за разделянето и аналитич-
ното прецизно определение на благородните газо-
ве; 2) направено е (пак за първи път!) геохимично 
тълкуване на съдържанията и съотношенията им 
в генетичен смисъл; 3) извършено е определяне 
на инертните газове във всички достъпни за това 
български водно-газови термоминерални системи; 
4) изготвена е хелиева карта на България (тога-
ва поверителна и непубликувана); 5) определена 
е геоложката възраст на водите и газовете им (в 
последващите години) на базата на установява-
нето на съответните He/Ar съотношения. Това 
е истинска хидрогеохимия на най-високо ниво! 
Тази област на изследвания, с все нови оригинал-
ни резултати на Н. П. Пенчев и школата му (напр. 
Pentchev et al., 1953), продължава до края на живо-
та му, като са докладвани и цитирани в чужбина 
(включени са даже като класика в най-значими из-
дания, като Traité de Chimie Minérale, Paris и пр.). 
Усъвършенствани са апаратурите за изследване 
с достигане до уникални резултати за наличието 
на благородни газове в минерални включения. 
Приоритети, признати в чужбина и оценени с най-
високата държавна награда у нас (Димитровска 
награда за наука, 1959 г.), но отново подмина-
вани и премълчавани от споменатите български 
хидрогеолози!

Междувременно от 1958 г. насам започва пуб-
ликуването и широкото цитиране у нас и в чуж-
бина на нови български приоритетни постижения: 
първите системни резултати за микросъстава на 
термоминералните води в България (впоследствие 
осъществени по покана във Франция и в други 
страни), постигнати с помощта на собствени ори-
гинални аналитични, главно спектрални методи 
(Pentchev et al., 1958, 1960; Pentchev, Pentcheva, 
1963; Pentcheva, 1960–1969). Обхванати са 30 ред-
ки и разсеяни елементи (вкл. He и Ar) с важно зна-
чение за човешкото здраве и за различни научни 
области (геология, минералогия, екология, балнео-
логия, геохронология, геотермометрия и научно-
приложни дейности). Много от техните показа-
телни статистически параметри и съотношения 



83

(Pentcheva, 1960–1964) се оказват с изключител-
но значение като микрогеохимични индикатори. 
Съставени са първите микрохидрогеохимични 
карти на България, обвързващи минералната вода 
с матерната скала и нейните минерали (Petrov, 
Pentcheva, 1962). На фона на широкообхватните си 
хидрохимични изследвания върху всички възмож-
ни типове и видове подземни и повърхностни при-
родни води, Е. Н. Пенчева успява да разкрие специ-
фична за дълбочинните хидротерми микрохимич-
на парагенеза на базата на аномалии и селектив-
ност на разпределението им с негативна асимет рия 
(Li, Rb, Cs, Ge, Ga, W, Mo, He, V, Be и Sr/Ba) и 
да дефинира микрохимичен критерий за търсене, 
идентифициране, диференциране, охарактеризи-
ране и експлоатация на термоминералните води 
от силикатни терени (Pentcheva, 1964). Именно 
публикуването на новия, уникален критерий (още 
в този му ранен вид) отприщи големия интерес 
към нашите приоритетни изследвания от този род, 
последва широко международно признание и ци-
тиране, високи оценки и покани за сътрудничество 
и лекции (Франция, вкл. Сорбоната и Центъра за 
ядрени изследвания в Париж, в Белгия и Италия), 
международни форуми и пр. Така се превъзмогна 
недоверието, дори пълния негативизъм от страна 
на българската геоложка общественост спрямо 
нашите първи микрохидрохимични постижения 
(1958–1963). Оттам нататък, вече в духа на задъл-
бочената хидрогеохимия, Е. Пенчева с моделни 
експерименти се опита да хвърли светлина върху 
процесите на сложните взаимодействия в дъл-
бочина (които тя квалифицира като първични и 
вторични), раждащи невероятния богат микросъс-
тав на азотните алкални терми. Извършени бяха 
опити със стотици варианти на експериментално 
моделиране на предполагаемите взаимодействия 
„вода–газ–скала“, естествено, без да могат да бъ-
дат имитирани високите температура и налягане в 
дълбочина. Именно в началото на тази напрегната 
дейност в Токио се състоя Първият международен 
конгрес по хидрогеохимия и биогеохимия (6–14.
ІХ.1970 г.) – високият форум на официалното 
признание на тези две млади модерни „стикови“ 
науки за земята като самостоятелни и достатъчно 
важни и развити. От целия научен свят, от петте 
континента, бяха избрани и финансирани само 6 
главни доклада, единият от които български (от 
Геологическия институт на БАН) за представя-
не в най-високопоставената секция „Генезис на 
природните води“. Нейният председател бе пре-
зидентът на IAGC (International Association of 
Geochemistry and Cosmochemistry) проф. Ингерсон 
(Унивeрситет Станфорд, САЩ). След презентаци-
ята авторката на този доклад (Pentcheva, 1973a) на 
минутата стана център на вниманието с призна-
нието за пионерски (дори бяха употребени терми-
ни от типа на „революционни“) открития в тъм-
ните тогава дебри на генетичното взаимодействие 

„вода–скала“ (Water–Rock Interaction). С благо-
приятна за нас изненада се дискутираше българ-
ския приоритет за експериментално моделиране 
на WRI при дълбочинни хидротерми, отличен на 
заключителната сесия като най-забележителното 
събитие на форума, при абсурдното положение, че 
той убедително поддържаше инфилтрационния ге-
незис срещу абсолютното тогава мнозинство на за-
щитниците на ювенилната теория за формирането 
на състава на термоминералните води (от Япония, 
САЩ, Канада, Ю. Африка, СССР и др.). В резул-
тат на високата оценка на постиженията на фору-
ма беше създадена специална научна WRI работна 
група към IAGC от боговете на хидрогеохимията – 
проф. Д. Уайт (Университет Бъркли, Калифорния) 
и проф. М. Г. Валяшко (МГУ, Москва). Е. Н. 
Пенчева влезе в ръководството като член-осно-
вател и остава там и до днес. Тази работна група, 
тогава от 20 души асове, нарасна и проведе досега 
15 световни WRI форума, винаги с българско по-
канено участие (Е. Н. Пенчева и сътрудници), с 1 
до 3 отпечатани доклада в изданията на Clark & 
Co (Washington) (Pentcheva, 1973a) и A. A. Balkema 
(Rotterdam) (Veldeman et al., 1989; Pentcheva et al., 
1995, 1998). Участниците са вече над 1500 души, 
томовете тежат килограми. Нашите оригинални 
постижения засягат главно генезиса и еволюция-
та на микросъстава на хидротермалните системи, 
на процесите „вода–твърда фаза“ в борбата срещу 
металното замърсяване и на формирането и мета-
морфизацията на интерстициалните разтвори (под 
морското дъно). Важното е, че в Токио, с благосло-
вията на всички най-високо компетентни специа-
листи, беше дадена „зелена улица“ и на най-дръз-
ките ни опити за проникване в тайните на форми-
рането на спецификата на дълбочинните термоми-
нерални води и газове за решаване на „обратната 
задача“. Междувременно през 1969 г. на учреди-
телния конгрес на SITH (Société Internationale de 
Technique Hydrothermale) в Аняно Терме, Италия, 
Е. Н. Пенчева (Pentcheva, Petrov, 1969) представи 
нови приоритетни хидрогеохимични резултати, 
които показаха как физикохимичните процеси, в 
резултат на по-млади вулканични прояви, изменят 
коренно микрохимизма и газовия състав на древ-
ните минерални води от силикатни терени.

В резултат: нови високи оценки и дългогодиш-
ни активни български прояви в рамките на ново-
създадената SITH. Пак именно приоритетите да-
доха основание Е. Н. Пенчева да бъде включена и 
като член-основател на SITH и на различни посто-
ве в периода 1969–2008 г. Същите са основанията 
и за поканите за продължилото 25 г. двустран-
но международно сътрудничество с Белгия (от 
1980 г. с Университета Антверпен) и с Франция 
(от 1982 г. с Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières – BRGM и Université Paris-VII) под ръ-
ководството на Е. Пенчева. Тези изследвания са 
изключително ефективни, с много резултатна 
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дей ност (включително теренна работа), отразени 
в две монографии (публикувани в Белгия), в мно-
гобройни публикации (напр.: Pentcheva, Fouillac, 
1985; Pentcheva, Mercier, 1994; Michard et al., 
1986; Pentcheva, Van’t dack, 1987, 1995–2000), 
международни форуми и награди. Широко приз-
нание получиха и приоритетните ни постижения 
по установяването на физикохимичните форми 
на миграция на микрокомпонентите (позволява-
щи индикаторното им концентриране), прости 
и комплексни, но и най-важната форма – коло-
идната. за анионните форми на тежките харак-
терни елементи, като W и Mo, акумулиращи се 
в алкалните хидротерми, Е. Пенчева публикува 
първи резултати още в 1975 г. (Pentcheva, 1975a, 
b). По-късно обаче, с помощта на сложни мето-
дични промени на параметрите, се разкри наис-
тина забележителното многообразие от подвиж-
ни миграционни форми. за първи път бе хвърлена 
светлина и върху колоидната форма. Оказа се, че 
тя е най-значима и уникална, позволяваща голяма 
близост и взаимодействие между микросъстава 
на минералната вода и живия организъм, в който 
тя господства.

Повечето постижения на българската хидрогео-
химия в областта на хидротермализма до 1997 г. 
са отразени и обобщени в издадената в Белгия мо-
нография (Pentcheva et al., 1997). Събрани са и са 
тълкувани собствените резултати (много от тях в 
сътрудничество с белгийските колеги) за 133 тер-
моминерални водно-газови системи (общо над  
18 000 данни) за 76 физикохимични параметъра 
в разтворено състояние, включително 52 микро-
компонента (вкл. He и Ar). Резултатите за суспен-
дираната материя обхващат 50 параметъра. Тук 
е показана и дългогодишната дейност на т. нар. 
„Династия Пенчеви“ (Маринова, 2006 и др.) и 
приносите ѝ за изтъкване на България като воде-
ща страна в областта на хидротермализма, благо-
дарение на богатството от пионерски постижения. 
Това название е обосновано наистина от научната 
дейност на 3 поколения изследователи на термо-
минералните води в България и техните сътруд-

ници, което е било популяризирано многократно с 
изложби, вечери на науката, чествания, в сериозна-
та преса и пр. за съжаление, в самия Геологически 
институт на БАН, където са постигнати почти 
всички приоритети, младото поколение хидрогео-
лози прескача нехайно всичко това, а хидрогео-
химията все едно не е съществувала в България. 
Нейните постижения и най-важното, самите ре-
зултати от тях, не са намерили отражение във въп-
росната статия. Цитирането на монографията на 
Е. Пенчева, излязла през далечната 1997 г. (и вече 
трудно достъпна), не е достатъчно отражение на 
изброените тук национално и международно приз-
нати постижения на българската хидрогеохимия, 
т. е. пренебрегнати са приоритетни изследвания, 
осъществявани в продължение на 40 години. Ето 
защо и изключителното хидроминерално богат-
ство на страната ни е представено от въпросните 
автори толкова непълно и небрежно. Интересно е 
да се съпостави представящата България разкри-
тикувана статия с тази за по-скромната хидро-
термоминерална надареност на съседна Сърбия 
от същия сборник. Впечатляващо е абсолютното 
различие по отношение на сръбската статия, коя-
то представя страната си с една изцяло хидрогео-
химична студия на модерно ниво (Todorović et al., 
2016) – още едно потвърждение на изтъкнатата 
наша теза. А шестимата автори (между които и 
редакторът на сборника P. Papić) се позовават ос-
новно на трудовете на проф. N. Dimitrijević, спе-
циализантка при Е. Н. Пенчева през 1972 г. (в мо-
нографията си от 1975 г. N. Dimitrijević цитира 25 
пъти E. Н. Пенчева и Н. П. Пенчев). Жалко, че в 
Геологическия институт на БАН, където се създа-
де и процъфтя българската хидрогеохимична шко-
ла, вече не привличат химици, а хидрогеолозите 
се занимават с хидрогео химия, където компетент-
ността им явно е твърде ограничена.

Да се надяваме, че Геологическият институт на 
БАН ще отвори вратите си в бъдеще за истински 
млади хидрогеохимици, които да се посветят и то 
задълбочено на тази интересна и важна наука за 
земята.
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