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Въведениe
Качеството на подземните води и изменението 
им във времето зависи от редица естествени и 
антропогенни фактори. Естествените концентра-
ции на основните елементи и йони, формиращи 
състава на подземните води, се влияят от взай-
модействието при контакта вода-скала, престой 
на подземните води във водоносния хоризонт, 
подхранване. Протичащите геохимични процеси 
във водите дават отражение на пространствени и 
сезонни изменения в химичния им състав.

Основната цел на настоящото изследване е да 
се установят пространствените закономерности 
при промяната на химичния състав и неговото 
изменение във времето на един от важните во-
доносни хоризонти, който има значение за оси-
гуряване на питейна вода за населението в Севе-
розападна България – Горнопонтийския.

Характеристика на Горнопонтийския 
водоносен хоризонт

Горнопонтийският водоносен хоризонт е раз-
положен в най-северните части на Мизийската 

платформа, между реките Арчар и Огоста и има 
площ на разпространение над 1400 km2 (фиг. 1). 
В строежа му участват чисти пясъци – дребно 
до едрозърнести с дебелина до 100 m. Характе-
ризира се с висока водообилност и заема цен-
тралната част на Ломската дерпресия. Съвпада 
с така наречената Арчарска свита (Kojumdgieva, 
Popov, 1988), която заляга върху глините на 
Смирненската свита и се покрива в централна-
та част на Ломската депресия от седиментите 
(глини с пясъчни прослойки) на Дак–Романа 
– Брусарска свита. Подхранването на подзем-
ните води се осъществява чрез инфилтрация на 
валежи в зоните на разкрития, разположени в 
периферията на разпространението му и от во-
доносните алувиални наслаги на реките, които 
го пресичат (Benderev et al., 2010). Формирали-
те се подземни води в по-голямата си част са с 
напорен характер, като генералната посока на 
движение е от юг на север. Установява се про-
мяна на филтрационните характеристика на во-
довместващите скали. Най-високите стойности 
на коефициента на филтрация са при гр. Лом до 
25 m/d, намаляват до около 8 m/d на запад и дос-
тигат до под 3 m/d на изток към р. Огоста. 
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Изходни данни и методи на изследване

За характеризиране на пространствените проме-
ни на химичния състав са събрани и системати-
зирани налични данни за химичен състав на над 
300 броя водни проби, взети от водоизточници, 
разкриващи Горнопонтийския водоносен хори-
зонт. Тези данни са въведени в ГИС и са визу-
ализирани като карти на изменение на хидро-
химични показатели. Проследени са простран-
ствените промени на основните химични пока-
затели, част от които са публикувани (Toteva, 
Shanov, 2021). Особено внимание е обърнато на 
пунктове, в които са взети повече от една проба 
или са мониторингови пунктове. Те са използ-
вани за оценяване на измененията на химичния 
статус на подземните води във времето (табл. 1).

Извършени са статистически обработки, как-
то на регионално ниво, включващо всички взети 
водни проби, така и конкретно за данните от пун-
ктовете, в които се провеждат мониторингови 
наблюдения. За сравнение на мониторинговите 
пунктове и установяване на представителността 
им за характеризиране на хидрохимичните осо-
бености на Горнопонтийския водоносен хори-
зонт са използвани тестовете на Крускал-Уолис 
и на Дън (Daniel, 1990).

Резултати

По химически тип подземните води в Горнопон-
тийския водоносен хоризонт са преобладаващо 
хидрокарбонатно-хлоридно-калциево-натри-
ево-магнезиеви, със средна стойност на общата 
минерализация (TDS) < 1 g/l (Toteva, 2017).

По-подробен анализ в избраните хидрогео-
ложки обекти е направен за макрокомпоненти-
те аниони – Cl–, SO42–, HCO3

– и катиони – Ca2+, 
Mg2+, Na+. Те съставят основната част на мине-
рализацията на подземните води, определяйки 

геохимичния им облик и пригодността им за 
различни цели.

В разгледаните обекти химичните показатели 
на макрокомпонентите се движат в границите на 
референтните стойности и не показват същест-
вено изменение във времето.

Измерени са показателите с установени по-
вишения на NO3

–, NH4
+, Fe и Mn2

+. Еднократ-
ни завишени стойности на NO3

– съществуват 
за МEW-1 за ноември 2008, юли 2009, ноем-
ври 2012. При визуализация на динамиката на 
химичния показател във времето за MEW-4 се 
вижда, че той запазва високите си стойности от 
периода август 2016 до януари 2018. Същият ре-
зултат е отчетен за пункта P-6, а в пункта P-5 в 
с. Септемврийци се отчита тенденция към зави-
шаване на стойностите. Преминали в зоната на 
насищане, нитратите трудно се елиминират.

Завишените стойности на амониеви йони са из-
мерени в P-7. Районът съвпада със зоната на раз-
критие на водоносния хоризонт на повърхността и 
е възможно повишението да се дължи на контакта 
с въглищата от Ломския басейн. Тенденцията е 
към намаляване на показателя във времето.

Еднократните завишени стойности на NH4
+, 

измерени в P-6 и P-8, са резултат от по-забаве-
ния водообмен и редукционна обстановка.

По-високи концентрации на желязо (Fe) са 
установени в зоните на забавен водообмен в 
най-дълбоките части на хоризонта, където об-
становката е редукционна (Toteva, 2017). При 
същите условия се намира и микрокомпонентът 
манган. Тези показатели показват повишение в 
сондаж P-8. В с. Добри дол пункт P-7 завише-
ните показатели желязо и манган с тренд към 
покачване на Fe и задържане на високите нива 
на Mn2+ са в резултат на привличане на води от 
дълбоките части на водоносния хоризонт, веро-
ятно в резултат на засилена експлоатация, които 
имат контакт с Ломския въглищен басейн. 

Табл. 1. Мониторингови пунктове на подземни води включени в анализите

Пункт Вид Период Населено място

МEW-1 ТК 2008 – 2019 Септемврийци

MEW-2 ТК 2016 – 2018 Якимово

MEW-3 ТК 2016 – 2018 Василовци

MEW-4 ШК 2016 – 2018 Мадан

P-5 извор 2000 – 2006 Септемврийци

P-6 ТК 2000 – 2003 Козлодуй

P-7 ТК 2000 – 2007 Добри дол

P-8 сондаж 2000 – 2007 Вълчедръм
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Непараметричният вариационен анализ (тест 
на Крускал-Уолис) на резултатите, групирани 
по мониторингови пунктове показа, че медиани-
те на поне две от групите се различават значи-
мо (p = 4.66×10–15). Посредством тестът на Дън 
бяха идентифицирани двойките мониторингови 
пунк тове със значими разлики в резултатите. 
Чрез този тест се разграничава пункта P-7 от ос-
таналите, което се свързва със зоната на разкри-
тие на хоризонта и повишена проводимост на 
водовместващите скали. Анализите в извор P-5, 
MEW-1 и P-6  показват сравнително сходство 
и  характеризират  зони със забавен водообмен 
(фиг. 1).

Изводи
Избраните мониторингови пунктове за просле-
дяване на химичните показатели в Горнопон-
тийския водоносен хоризонт дават информация 
за качествата на подземните води и техните про-
мени само в локално отношение и не характе-

ризират цялата площ на хоризонта. Повечето от 
тях са концентрирани в район на затъване на во-
доносния хоризонт със забавяне на водообмена 
в дълбочина и степента на промените е свързана 
с отдалечеността на съответния пункт от облас-
тта на подхранване.

Сравнителната характеристика между хи-
мичните анализи на мониторинговите пунктове 
в зоната на разкритие на хоризонта и зоната, в 
която той е покрит от водоупорни скали, показ-
ват съществени разлики в изменение на анали-
зираните параметри. Установяват се и различия, 
свързани с промяната на филтрационните харак-
теристики на водоносния хоризонт от запад на 
изток. 
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