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Abstract. The aim of the present study is to establish the current status of artesian boreholes. It has been estimated 
that most of them do not pose a risk to the environment and also that some of them are used or can be used for differ-
ent purposes. Only a few boreholes, with high mineralization of the water or high concentration of some components, 
constitute a risk.
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Въведение
През ХХ век в Северна България са прокарани 
много сондажи за търсене и проучване на нефт и 
газ (фиг. 1). Някои от тях са разкрили подземни 
води, чийто напор е бил над земната повърхност. 
Част от тези сондажи са ликвидирани, а други кон-
сервирани. Съществуват и много сондажи, които 
са запуснати, а на други са компрометирани ус-
тията им. Цел на изследването е да се установи 
актуалното състояние на сондажи, при които има 
предпоставки за самоизлив, както и да се направят 

предварителни оценки за тяхното екологично въз-
действие и възможности за използване. 

Методика и получени резултати
За постигане на поставената цел е прегледана, ана-
лизирана и систематизирана архивна информация 
за над 1500 сондажа, като са отделени тези от тях, 
в които е имало самоизлив и няма информация, 
че са ликвидирани (>250). Проведени са теренни 
огледи за установяване на актуалното им състоя-

Фиг. 1. Прокарани нефтени сондажи в Северна България (със син цвят – сондажи с установен самоизлив на пресни води, с червен – с 
изтичащи води с минерализация >1 g/l) 
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ние, на място са измерени pH, температура и елек-
тропроводимост, а от някои от тях са взети водни 
проби за химичен анализ, както и почвени проби 
от засегнати и незасегнати площи. Установи се, че 
сондажите могат да бъдат групирани по следния 
начин:

– Сондажи, които не се откриват (ликвидира-
ни или унищожени). Около тях няма индикации за 
по-високо овлажняване и заблатявания и не оказ-
ват въздействие върху почви и повърхностни води.

– Сондажи, при които вследствие на изтощава-
не на запасите на подземните води, водното ниво 
се е понижило под терена и вече не се считат за 
сондажи на самоизлив (фиг. 2а).

– Сондажи, които са добре херметизирани и не 
се наблюдава изтичане на води (фиг. 2б).

– Сондажи със самоизлив понастоящем. Досега 
са установени 107 такива сондажа (фиг. 1). Според 
тяхното състояние и екологични рискове, те се по-
делят на 3 групи:

1. Сондажи на самоизлив, които се оползотво-
ряват в момента (т.е те са трансформирани в екс-
плоатационни хидрогеоложки сондажи). Такива са 
повечето сондажи във Варненския артезиански ба-
сейн, разкриващи пресни термални води, широко 
използвани за спа процедури, пълнене на басейни 
и питейно-битово водоснабдяване.

2. Сондажи, от които изтичат пресни води и по 
същество не носят риск за околната среда, като 
се изключат локални овлажнявания и заблатя-
вания. Част от тях са каптирани като чешми и се 
използват от местното население и за водопой на 
животни.

3. Води с повишена минерализация или на ня-
кои компоненти (йод, бром, нефтопродукти и др.) 
(фиг. 2в). Техният брой не е голям (35% от уста-
новените сондажи на самоизлив). Пример за нега-
тивно въздействие е района на с. Шкорпиловци, 
където са установени заблатени площи и осоля-
ване на почвите, както и осоляване на подземни 
води (Stoyanov et al., 2017). Значителна площ е за-
сегната и от сондажа при с. Расово (Trayanova et 
al., 2018), но водите му се използват от местното 

население като лечебна минерална баня. За пране 
и къпане се използват водите и от други сондажи. 
По-съществен проблем са няколко сондажа (>10), 
при които има изтичане на нефтопродукти. В по-
вечето случаи те не са с голям дебит и засегнатите 
площи са до няколко десетки квадратни метра. 

Изводи
Изследванията доказват, че много от сондажите 
с първоначален самоизлив в момента не текат, 
вследствие на понижено ниво или добра консер-
вация и ликвидация. Голяма част от изтичащите 
води се ползват за водоснабдяване или от местното 
население. Неголям е броят на сондажите, криещи 
риск от замърсяване на околната среда. Качествата 
на водите на част от такива сондажи е подходяща 
за лечебни цели и би могло да се оползотвори. 
Само няколко сондажа с присъствие на нефтопро-
дукти в тях е необходимо да бъдат ликвидирани. 
Съществен риск е умишленото унищожаване на 
оборудването на устията на консервирани и хер-
метизирани сондажи, с цел използването им като 
желязо за скрап, при което може да се активират 
нежелани изтичания и замърсяване на почви и 
води около тях. 
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Фиг. 2. А – cондаж с понижено водно ниво; Б – добре херметизиран сондаж, без изтичане; В – сондаж с висока минерализация, образувал 
заблатени площи


