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Abstract. Opitsvet-Bezden springs are one of the largest karst springs in the country. They are the main sources of 
water supply in the region and is therefore extremely important to know the conditions of formation of karst water, 
their vulnerability and risk of contamination. This is closely related to the distribution and nature of karsting which is 
the goal of the present study.
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Въведение. Опицвет-Безденските извори са едни 
от големите карстови извори в страната. Те са ос-
новен източници за водоснабдяване и е важно да се 
знаят условията на формиране на карстовите води, 
тяхната уязвимост и риск от замърсяване. Това е тяс-
но свързано с изясняване на характера на окарстява-
не, което е и целта на настоящето проучване.
Характеристика на района. Карстовите извори са 
разположени в южните склонове на Западна Стара 
планина (фиг. 1) и дренират водите от триаски и 
юрски карбонатни скали. Подземният водосбор е 
значително по-голям от повърхностния, в който 
преобладават зоните с открит карст (Radev, 1915; 
Antonov, 1962; Mihaylova et al., 2009а, b; Mihaylova, 
Benderev, 2010; Benderev et al., 2005, 2014). Обект 
на изследване е участък, разположен западно, в не-
посредствена близост от извор Бистрец, дрениращ 
горната част на наситената зона. 
Методика на изследване. При картиране на по-
върхностния геоложки разрез широко приложе-
ние намират електросъпротивителните методи. 
Окарстените участъци се открояват с относително 
високи електрични съпротивления. При настоящо-
то изследване са използвани схеми за измерване 
полюс-полюс, полюс-дипол и дипол-дипол (Loke, 
2002). Другите схеми не могат да осигурят дос-
татъчно информативност и покритие на изслед-
ваната площ и оттам съставяне на 3D модел. При 
настоящите измервания е използвана мрежа с 64 
електрода с разстояние между електродите 10 m. 
Проучената площ е 70×70 m.
Резултати. При обвързване на проведените гео-
физичните проучвания с наличната геоложка ин-
формация и сондажни работи в района от тример-

ния модел е отделена аномална зона в диапазона 
на електрични съпротивления 80–120 Ohm.m. На 
фиг. 2 са представени получените карти по хори-
зонтални разрези на електрическото съпротивле-
ние за различни дълбочини, на които се проследя-
ва ясно аномална зона в СЗ част на проучваната 
площ. Горната част на карстовото образувание 
е на дълбочина 17–18 m, а долната част дости-
га до 45–48 m. Изготвен е 3D модел, на който 
е отделена зоната с относително високи съпро-
тивления, маркираща налична голяма карстова 
каверна (фиг. 3). 

Фиг. 1. Местоположение на проучвания терен
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Изводи. Направените изследвания потвърждават 
предимството на електросъпротивителните мето-
ди на проучване при установяване на подземни 
карстови форми. Тяхното местоположение в не-
посредствена близост до карстовия извор Бистрец 
и съществени размери на дълбочина 17–45 m 
обясняват причината за колебанията на дебита на 
Безденските извори и бързата им реакция при про-
мяна на условията в подхранването. 
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Фиг. 2. Карти по хоризонтални разрези на 
електрическото съпротивление за различ-
ни дълбочини

Фиг. 3. Тримерен модел по електрическо съпротивление на под-
зем ната карстова форма (поглед от ЮИ)


