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Abstract. Vreloto (Banya) spring is a large karst spring located to the east of the village of Gaber in Western Bulgaria. In connection 
with the operation of the Beli Breg mine in close proximity, numerous studies of the natural geological and hydrogeological conditions 
have been carried out. Later studies focused on the important role of the natural barrier built from the Cretaceous rocks between the spring 
and the open pit mine. Due to the advance of mining operations, the drainage of groundwater occurred at lower elevations, which is a risk 
of losing a spring and thus endangered the groundwater captures for water supply. In this connection, new boreholes were drilled for water 
abstraction near the spring issue, in order to ensure the water supply of the town of Dragoman and the surrounding settlements. However, 
their operation was accompanied by a continuous decrease in the groundwater levels. The present article summarizes the results from the 
investigations concerning the geological and hydrogeological conditions in the area of Vreloto spring.
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Резюме. Извор „Врелото“ (Баня) е високо дебитен карстов извор, разположен източно от с. Габер в Западна България. Във 
връзка с експлоатацията на мина „Бели брег“ в непосредствена близост до него, са извършени множество проучвания на естест-
вените геоложки и хидрогеоложки условия. Важна роля има естествената преграда между извора и рудника, изградена от скали 
с кредна възраст. Постепенно с разширяването на котлована на рудника се променят котите на дрениране на подземните води, 
което създава предпоставки за сработване на неговия напор, преустановяване на самоизлива, захранващ с вода съществуващите 
до този момент водовземни съоръжения (каптажи). В тази връзка, за подсигуряване водоснабдяването на гр. Драгоман и окол-
ните населени места, в обсега на извора са изградени нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци, експлоатацията на които 
е съпътствана от непрекъснато снижаване на водните им нива. Настоящата статия обобщава резултатите от изследванията във 
връзка с изясняване на геоложките и хидрогеоложките условия в района на извор „Врелото“.

Ключови думи: хидрогеоложка изученост, минна дейност, въздействие, подземни води, карст.

Увод

Изследваният район се намира в Западна Бълга-
рия, източно от с. Габер (община Драгоман). Той 
обхваща открития рудник „Бели брег“ и карсто-
вия извор „Врелото“ (Баня), разположен в под-
ножието на хълма Страище. В района са извър-
шени редица геоложки проучвания и картиров-
ки, както в регионален мащаб, така и локални, 
свързани с находището на въглища в Белибреж-

кия басейн и тяхната експлоатация. Anachkov et 
al. (2003) разглеждат подробно геоложките осо-
бености и начина на добива в рудника от нача-
лото на миналия век. Първоначално разработва-
нето на въглищните залежи се е осъществявало 
чрез подземни галерии (1915 г.), като добивът е 
трансформиран в открит едва през 1919 г. Из-
вор „Врелото“ попада в участък „Неделище“ на 
рудника, чието проучване започва от 1915 г. С 
напредване на котлована на рудника в северна 
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посока и в дълбочина са извършвани актуални 
проучвания, в това число и с хидрогеоложка на-
соченост.

Настоящата статия обобщава резултатите от 
изследванията във връзка с изясняване на гео-
ложките и хидрогеоложките условия в района 
на извор „Врелото“. По-доброто разбиране на 
природните и техногенно променени условия е 
необходимо за разработването на мерки за за-
пазване на водоизточника, който е основен за 
водоснабдяването на района.

Изследван материал и методи

Настоящото изследване се базира на предишни 
проучвания в района на мина „Бели брег“. След 
1915 г. са извършвани работи с геоложка насоче-
ност, като впоследствие (след 1960 г.) са провеж-
дани хидрогеоложки и геофизични проучвания 
във връзка с каптирането на извора и преоборуд-
ването на водовземането чрез сондажи през 2012 г. 
Движението на подземните води в обсега на из-
вора е описано посредством построени хидроди-
намични модели, обобщаващи свойствата на от-
делните литоложки разновидности. Комплексът 
от използвани методи включва натурни наблю-
дения, хидрогеоложки и геофизични проучвания, 
както и моделни изследвания.

Хидрогеоложка изученост

В хидрогеоложко отношение разглежданият ра-
йон е слабо изучен. В началото на 60-те годи-
ни на миналия век е извършена картировка на 
карстовите извори в Софийска Стара планина 
(Antonow, 1963; Boyadjiev, 1964; Антонов, Мар-
ковски, 1968ф1), включително и на територията 
на разглеждания район. Авторите описват из-
вора „Врелото“ при махала Баня и извора при 

1 Антонов, Х., В. Марковски. 1968ф. Отчет по тема „Опре-
деляне на ресурсите и условията на експлоатация на пресните 
подземни води в по-водообилните райони на България“ – Обект: 
Карстови води в Софийска Западна Стара планина. София, НИС 
на ВМГИ – фонд на ИАОСВ при МОСВ, 40 с.

с. Нес ла, като посочват резултати от единични 
измервания на водните им количества – съот-
ветно 110–120 l/s и 50 l/s. Предлага се хипотеза, 
че под хранването на тези извори става в раз-
критията на окарстените варовици на Опицвет-
Драговищенския карстов басейн, като водата 
преминава в дълбочина през субмеридионални 
разломни зони. 

Извор „Врелото“ е каптиран от мината в сре-
дата на миналия век и предаден на ВиК Драгоман 
за водоснабдяване на околните населени места. 
Във връзка с това се следят качествата и полз-
ваните количества вода, без да се провеждат из-
мервания на изтичащите от извора общи водни 
количества. Такива измервания са извършвани 
епизодично при различни проучвания, свързани 
с миннодобивните работи.

Заслужава да се отбележат измерванията, 
проведени през 1983 г. от „Водоканалпроект“ 
(Йорданов, 1983ф2), които показват стойностите 
за дебита на извора при самоизлив (табл. 1). Tе 
са систематизирани и обработени от Стойнев и 
др. (2002ф3). Ананиев (2005ф4) подготвя необ-
ходимите доклади и проекти за узаконяване на 
разглеждания водоизточник и регламентиране-
то на неговата санитарно-охранителна зона.

Освен тях могат да се отбележат дебитите, 
измерени през 1951 г. от 67 и 83 l/s, 150 l/s през 
1980 г., 50 l/s през 1990 г., 70–75 l/s през 1997 г. 
и други.

Измерените температури на водата от извора 
са в диапазона 18–19 °С, а максимални дебити 
са наблюдавани след обилни и продължителни 
валежи, паднали 5–10 дни по-рано. Тези данни 
характеризират водоносния хоризонт с дълбока 
циркулация и с област на подхранване със зна-

2 Йорданов, Й. 1983ф. Доклад „Режимни наблюдения на извор 
Баня (Врелото) при с. Неделище за допълнително водоснабдяване 
на гр. Драгоман. Архив „Водоканалпроект“.

3 Стойнев, С. и др. 2002ф. Оценка на хидрогеоложките условия 
в района на извор „Врелото“ и разработване на схема за извърш-
ване на минна дейност в близост до извора от мина „Бели брег“. 
Архив „Геотехника-АБС“ ООД.

4 Ананиев, Б. 2005ф. Доклад за хидрогеоложките условия в 
района и оценка на експлоатационните ресурси от подземните 
води от карстов извор „Банята“, ПС „Неделище“. Архив на 
мина „Бели Брег“, 19 с.

Таблица 1
Дебит на извор „Врелото“, измерен през 1983 г.

Table 1
Discharge values of Vreloto spring measured in 1983

Дата 25.02 30.03 28.04 15.05 03.06 12.07 15.08 12.10 18.11

Дебит l/s 77.00 76.50 74.50 74.00 72.70 140.00 93.50 84.20 78.00
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чителна отдалеченост от водопроявлението на 
извора. 

Хидрогеоложките условия имат съществена 
роля както за миннодобивните работи, така и 
за устойчивостта на бордовете на рудника. Във 
връзка с това, при добива на въглищата се сле-
дят водопритоците към котлована, провеждат се 
и хидрогеоложки изследвания при планиране на 
бъдещи добивни работи. Затова при всички гео-
ложки изследвания, свързани с доказване на за-
паси от въглища и планиране на разработването 
им, се включва и хидрогеоложка част.

Първите целенасочени хидрогеоложки и ин-
женерно-геоложки изследвания са проведени 
през 1956 г. (Чонев, 1958ф5). Напредването на 
открития добив на рудник „Неделище“ по площ 
и в дълбочина е било съпроводено с възникване-
то на редица инженерно-геоложки и хидрогео-
ложки проблеми. Една от важните дейности е 
била свързана и с необходимостта от отклонява-
не на река Габерска (Голяма), тъй като добивни-
те работи обхващат нейното корито.

За коригирането на речното корито в пери-
ода 1970–1992 г. са извършени редица хидрогео-
ложки проучвания. Условията на залягане на 
подземните води и филтрационните свойства 
на скалите са изследвани и във връзка с дос-
тигането на границите на рудника до по-стари, 
различно водонаситени скали, включително и 
до юрските варовици и дрениращия ги извор 
„Врелото“, както и проектирането на евентуална 
водопонизителна система. По-важни проучва-
ния в тази насока са извършени от Комитета по 
гео логия (1951–1956 г.), „Енергопроект“ (1979– 
1986 г.), „Водоканалпроект“ (1983 г.), Геологи-
ческия институт при БАН (1987 г.), „Минпро-
ект“ (1991–1992 г.), „Технико-холдинг“ (1997 г.),  
„Акватер-Геотехника“ (2002 г.), „Юнион-кон-
султ“ (2002 г.) и др. Тези проучвания се базират 
на множество прокарани сондажи, проведени 
геофизични изследвания и построените по тях 
профили. По-важните моменти от извършените 
работи са представени по-долу.

С напредване на миннодобивните работи на 
рудника в североизточна посока и приближа-
ването им до каптажите на извор „Врелото“, 
през 1992 г. Минпроект разработва „Програма 
за геофилтрационни изследвания и уточнява-
не на тектонския строеж“ на рудника в посока 
към извора. Изразяват се опасения от прорив на 
водите от горноюрския карстов водоносен хо-
ризонт в котлована на рудника и ликвидиране 

5 Чонев, И. 1958ф. Доклад за допълнителните хидрогеоложки 
и инженерно-геоложки проучвания на Белобрежкия въглищен ба-
сейн, Неделищенски участък, извършени през 1956 г. Национален 
геоложки фонд, V-106.

на извор „Врелото“, от който се водоснабдяват  
гр. Драгоман, мина „Бели брег“ и населени мес-
та на община Драгоман.

В изпълнение на част от тези проекти през 
1997 г. се възлага на „Технико-холдинг“ ООД 
изграждането на опитен участък, състоящ се от 
един водопонизителен сондаж (Вс 211) и два 
наб людателни сондажа (Нс 208 и Нс 209). Опре-
делено резултатите от тези проучвания проме-
нят в значителна степен представите както за 
геоложкия строеж на рудника в обсега извора, 
така и за филтрационните свойства на горноюр-
ския водоносен хоризонт. В тази връзка отпада 
предвидената за изграждане водопонизителна 
система от 10 сондажа с дълбочина по 280 m и 
сумарен дебит от 220–260 l/s. Констатирано е, 
че в направление към рудника, варовиците на 
Слив нишката свита са покрити от алевролити, 
глинести пясъчници и варовици с кредна възраст 
и липсва контакт на окарстените горноюрски ва-
ровици с материалите на неогенския комплекс. 

За изучаване на разпространението и оцен-
ката на издържаността на кредните наслаги в 
обсега на извора, с оглед защитната им роля 
срещу проникването на карстовите води в нео-
генския комплекс и намаляване на дебита до 
ликвидиране на извор „Врелото“, през 2002 г. се 
провеждат детайлни проучвания от „Геотехника 
АБС“ ООД и „Юнион консулт“ ООД (2002ф6). 
Въз основа на анализа на криви на изтощаване 
е оценен среден многогодишен дебит на изво-
ра около 80–85 l/s. Препоръчано е изграждането 
на резервен водоизточник – сондаж в непосред-
ствена близост до каптажите на извора. 

През пролетта на 2012 г., във връзка с на-
предването на разкривката на рудника, възник-
ва свлачище в непосредствена близост до извор 
„Врелото“. Поради настъпилото разуплътняване 
на масива между извора и котлована на рудника, 
както и отчетено засушаване, започнало в пре-
дишни години, възниква недостиг на вода за во-
доснабдяване на гр. Драгоман и други населени 
места от общината. Това налага провеждането на 
комплексни хидрогеоложки проучвания от раз-
ширен колектив на Геологическия институт при 
БАН (Гергинов, 2012ф7). Те включват съвремен-
ни геофизични (с използване на електрически 
методи и електротомография) и други изследва-
ния, както и сондиране в кредната водоупорна 
преграда за определяне на филтрационните ѝ 

6 Юнион Консулт“ ООД. 2002ф. Инвестиционен проект „Пом-
пена станция на водоснабдителен сондаж N 211“. Архив на мина 
„Бели Брег“, 66 с.

7 Гергинов, П. 2012ф. Доклад по изпълнение на договорна за-
дача с „Мини Бели брег“ АД „Провеждане на проучвания в райо-
на на извор „Врелото“, с. Габер“. Архив Геологически институт, 
БАН, 36 с.
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свойства, които да допълнят представите за гео-
ложката и хидрогеоложката обстановка в обсега 
на извора.

Във връзка с констатираното намаляване на 
дебита на извора и в изпълнение на дадените 
препоръки, залегнали в доклада за резултатите 
от проучванията през 2012 г., се пристъпва към 
изграждане на три тръбни кладенеца, всеки с 
дълбочина около 50 m.

Състояние на извор „Врелото“

Според историческите свидетелства, основа-
ни върху археологически разкопки, районът на 
Владиславци и Габер е населяван от далечни 
времена, а за началото на 20-ти век има и фо-
тография, свързана с използването на извора 
„Врелото“ (Баня) (фиг. 1). Той представлява 
най-големият карстов извор в околността, който 
извира в южния склон на височината Страище. 
Неговият дебит достига до 150 l/s, като котите 
на първоначалното му разкриване са неизвест-
ни, но вероятно са близки до нивата на първона-
чалното му каптиране.

Първото каптиране на извор „Врелото“ е 
извършено през 50-те години на миналия век 
на абсолютна кота 563,5 m. Предвид факта, че 
изворът е възходящ и съсредоточен, на изходи-
щето му е изградено събирателно съоръжение 
(каптаж 1 – К1), състоящо се от водоприемна 
шахта с размери 1,05/1,15 m и дълбочина 3,60 m, 

водата от която постъпва в мокра и суха камера. 
Мократа камера е с размери 1,50/3,35 m и дълбо-
чина 2,10 m. Водата от мократа камера постъпва 
в суха камера, която е с размери 1,20/2,10 m и 
дълбочина 2,10 m. Дъното ѝ е на абсолютна кота 
около 560,60 m (фиг. 2). 

От мократа камера по подземен тръбопро-
вод водата постъпва в събирателна шахта (чер-
пател), разположена до сградата на помпена 
станция „Неделище“. Черпателят представлява 

Фиг. 1. Жени накисват гръсти (коноп) при извор „Вре-
лото“ (Dronchilov, 1923)

Fig. 1. Women are soaking hemp into waters of Vreloto 
spring (Dronchilov, 1923)

Фиг. 2. Местоположение на каптажите и поглед от юг към извор „Врелото“, с. Габер, 2012 г. 
ЧР – черпателен резервоар

Fig. 2. Location of the spring boxes and view from the south to Vreloto spring near the village of Gaber, 2012
ЧР – reservoir
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кръгла бетонова шахта с диаметър 3,00 m и дъл-
бочина 2,70 m, като бетонираното ѝ дъно е на 
абсолютна кота 559,44 m. За преодоляване на 
проблемите, свързани със спадането на деби-
та на каптаж №1 през засушливи периоди, по-
късно са изградени каптажи №2 и 3 (К2 и К3). 
Последните са разположени на по-ниски коти 
от каптаж №1, като на тези места са уловени 
също възходящи изливания на води. По начина 
на изграждане съоръжения №2 и 3 представля-
ват несъвършени шахтови кладенци с открито 
дъно. Каптаж №2 е изграден в изкоп с дълбо-
чина около 2,00 m, а каптаж №3 на дълбочина  
4,20 m (абсолютна кота на дъното 557,50 m). Ук-
репването на стените на каптаж №3 е извършено 
с бетонови тръби с диаметър 2,50 m, засипани 
отстрани с глинесто-песъчлив материал, който 
не е достатъчно водоплътен. В последните годи-
ни основен водоизточник за захранване на пом-
пената станция е бил каптаж №3, който събира и 
преливащите води от каптажи №1 и 2. 

Проучванията от 2012 г. показват, че каптаж-
ните съоръжения К1, К2 и К3 са стари и аморти-
зирани, като за наблюдаваните хидродинамич-
ни промени в режима на водоносния хоризонт, 
състоянието на каптажи №2 и 3 е неудовлетво-
рително, а за каптаж №1 – лошо. И при трите 
каптажа се разчита само на самоизлива на кап-
тираните извори, а е известно, че дебитът, рес-
пективно нивото на карстовите води, са изклю-
чително променливи през различните сезони.

За преодоляване на нарушеното водоснаб-
дяване на гр. Драгоман и населените места от 
общината, през летния сезон на 2012 г. са из-
градени три вертикални несъвършени тръбни 
кладенеца с дълбочина съответно 41, 50 и 65 m. 
Те са прокарани в терени с наличие на карстови 
и тектонски прояви, установени с електротомо-
графско геофизично проучване, проведено през 
2012 г. (фиг. 3). След изграждането на сондажи-
те, водовземането се извършва с високонапорни 
потопяеми помпи, които по магистрален тръбо-
провод подават водата директно към консумато-
ра. Изградените тръбни кладенци разкриват де-
белопластови варовици, изграждащи геоложкия 
разрез, като движението на вода е възходящо и 
се осъществява преференциално по карстови ка-
нали. Водните количества, които могат да бъдат 
осигурени от сондажите, са в пряка връзка с ес-
тествения режим на извор „Врелото“.

Постепенно с разширяването на котлована 
на рудника (фиг. 4) са се понижавали котите на 
разкриване на извора. Причина за това е естест-
веното разуплътняване на масива, което пре-
дизвиква движението на водата по слаби зони с 
променящи се филтрационни свойства. От зна-
чение в случая е контактната повърхнина меж-
ду кредните водоупорни материали и юрските 
варовици, които са колектор на карстовата вода 
(Gerginov, 2013).

Нивата на подземните води на извор „Вре-
лото“ могат да бъдат проследени от проведе-

Фиг. 3. Местоположение на прокараните сондажи (ТК) и поглед от североизток към ТК-1 и ТК-3 в обсега на извор 
„Врелото“, с. Габер, 2018 г.

Fig. 3. Location of the drilled boreholes (ТК) and view from the northeast to boreholes ТК-1 and ТК-3 within the scope of 
the Vreloto spring near the village of Gaber, 2018
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ните проучвания и историческите справки. Из-
ползването на водите на извора от древността 
предполага, че нивата му са били на абсолютна 
кота около 563,5 m, на която е и каптиран през  
50-те години на миналия век. Първоначалното 
водохващане чрез каптаж К1 е било заменено 
от каптажи К2 и К3 на по-ниски коти – около  
560 m. Промените се наблюдават след 2000 г., 
във връзка с техногенните въздействия в комби-
нация с метеорологични фактори. Изграждането 
на новите водовземни съоръжения през 2012 г. 
разкрива водните нива в границите на 3–5 m под 
терена или на абсолютни коти около 557 m. Към 
2018 г. нивата на подземните води са на абсо-
лютни коти 543 m.

Извършените контролни измервания за пе-
риода от 2012 до 2019 г. показват, че нивата на 
подземните води са спаднали и се установяват 
на около 20 m под нивото на терена. Сработва-
нето на пиезометричното водно ниво на юрския 
водоносен хоризонт се дължи на частичното 
му дрениране в котлована на рудника. За това 
допринасят настъпилите разуплътняване и на-
рушаване/напукване на целостта на пачката от 
горнокредни алевролити и глинести пясъчници, 
която до отнемането на покривката от неогенски 
и кватернерни наслаги е подпирала карстовите 
води, явявайки се преграда между тях и котло-
вана на рудника. Актуалното преориентиране 
на обратните насипи на рудника по северния 

му борд, т.е. в петата на склона под вододайна-
та зона, не могат да гарантират прекъсване на 
изтичането на водите по вече създадените дре-
нажни зони.

Заключение и дискусия

Изворът „Врелото“ е основен източник за водо-
снабдяване на гр. Драгоман и населените места 
от общината. Той е каптиран през 1950 г. чрез 
каптаж К1, който впоследствие е заменен от кап-
тажи К2 и К3 на по-ниски коти. Тези каптажи са 
съществували до 2012 г., когато поради лошото 
им състояние, промени и техногенни въздейст-
вия, са заменени от три сондажа, с дълбочини 
41, 50 и 65 m. 

Наблюдаваната тенденция на непрекъснато 
снижаване на водното ниво неминуемо ще доведе 
до невъзможност за експлоатация на изградените 
до тази дълбочина тръбни кладенци и катастро-
фално спиране на водоподаването за питейно-би-
товите нужди на гр. Драгоман и редица населени 
места от общината. В този случай възможните 
решения изискват или изграждане на нови водо-
вземни съоръжения с възможности за спускане 
на потопяеми помпи на по-голяма дълбочина, т.е. 
с други технически характеристики от наличните 
такива, или търсене на други водоизточници, за-
менящи настоящата вододайна зона. 

Фиг. 4. Промяна на границите на участък „Неделище“, рудник „Бели брег“ (цветните линии) и приближаване към 
извор „Врелото“, с. Габер (по сателитни снимки Google Earth в периода 2005–2014 г.)

Fig. 4. Change of the boundaries of the Nedelishte section of the Beli Breg mine (color lines) approaching Vreloto spring 
located near the village of Gaber (from Google Earth satellite photos in the periods 2005–2014)
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