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Абстракт 
The level changes of the porous groundwater in Yambol-Elhovo hydrogeological region due to 

meteorological drought are analyzed. Their hodographs on an average annual basis for a 30-year measurement 

period are considered. The trends of change of the water levels and the maximum decrease from the 

meteorological drought at the end of the last century have been determined. The obtained results would be 

useful in the management of water resources, for their sustainable use during drought and would be applied in 

the forthcoming Drought Water Management Plans. 
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Въведение 

Изменението на климата засяга водите повече от всички други естествени ресурси. То 

води до интензивни промени в хидроложкия цикъл, при които в глобален мащаб сухите сезони 

стават още по-сухи, а дъждовните сезони – още по-влажни, като в резултат се увеличава 

рискът от по-големи и по-чести наводнения и суши. Зачестилите климатичните колебания 

оказват огромно влияние върху качеството и количеството на наличните и достъпни водни 

ресурси. Климатичните изменения и съществуващият риск от въздействие на различни видове 

техногенен натиск застрашават добрия количествен статус на подземните води, който е една 

от  основните цели, поставени в Рамковата Директива за Водите и съставените в съответствие 

с нея Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), [12, 7, 8]. Друга стратегическа цел 

в европейското законодателство, отнасящо се за опазване на водните ресурси, е превенция и 

смекчаване на последиците от суша. В тази връзка е необходимо разработване на Планове за 

управление при суши на национално и басейново ниво, [14]. 

Зачестилите климатични колебания допълнително изострят проблема за опазване на 

характерния и особено чувствителен воден баланс на екосистемите, свързаните с подземните 

води, които в повечето случаи са увредени или рискови за увреждане.  

Съгласно Закона за водите, Националният институт по метеорология и хидрология 

(НИМХ) извършва мониторинг на подземните води, подготвя ежегодна оперативна оценка на 

техните естествените ресурси и извършва количествена оценка за подземните водни тела 

(ПВТ) на територията на страната, [6]. Наблюдателната хидрогеоложка мрежа на НИМХ, 

създадена през 60-те години на миналия век, е проектирата основно за изучаване режима на 

подземните води, на връзката им с повърхностните водни тела и за изготвяне на прогнозни 

оценки за осъществяване на хидромелиоративна дейност. Във връзка със съставянето на 

Плановете за управление при суши, като част от новите ПУРБ 2022-2027, е необходимо 

адаптиране на националната хидрогеоложка мониторингова мрежа за постигане на 

поставените в тях цели.  
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Изброените обстоятелства определят актуалността на настоящата работа за определяне 

на влиянието на метеороложката суша върху количественото състояние на подземните води. 

 

Хидроложки последици от засушаването 

 Глобалните промени в климата оказват и ще оказват все по-силно въздействие върху 

водния баланс и състоянието на екосистемите, [17]. В резултат на тях се променя количеството 

на валежите в сезонен и месечен аспект. Преките въздействия от повишаване на 

температурите, намаляване на валежите, промени в разпределението на валежите, интензивни 

валежи са: намален отток в реките, понижени водни нива в язовирите, намалена почвена влага, 

понижени нива на подземните води, сезонни промени в оттока, увеличаване на заплахата от 

внезапни наводнения и продължителни засушавания. 

 В България през следващите десетилетия се очаква затопляне и редуциране на валежните 

количества, особено през топлото полугодие. Възможни последици от засушаването са: 

неспособност за задоволяване на нуждите от вода; увеличена концентрация на замърсители; 

повишена мътност; влошаване качествата на пресните води; въздействие върху влажни зони; 

пресъхване на водни тела; унищожаване на речна и крайречна флора и фауна; риск от горски 

пожари и др. 

 Според Beran and Rodier (1985) сушата се определя като намаляване наличието на вода 

за определен период от време за определен район, [18]. Тя е природно възникващ феномен  

следствие изменение на метеороложки фактори като намаляване на валежи и увеличаване на 

температурата. Може да се разглежда без да се отчитат екологичните и социално-

икономическите последици или да се дефинира като липса на достатъчно количество вода, 

което води до увреждане на екосистеми, включително човешката. Сушата, за разлика от 

безводието и опустиняването, е временно явление и може да бъде характеризирано като 

отклонение във водния цикъл от нормалните условия, [15]. 

Съществуват различни видове суша в зависимост от проявлението й във водния цикъл 

или спрямо нейното въздействието върху различни сектори, [13]. Отделните типове суша са 

взаимно свързани и техен причинител е естествената изменчивост на климата. След като се 

прояви метеороложката суша, в зависимост от нейната интензивност, явлението може да се 

разпространи и сред другите елементи на хидроложката система –  почвено засушаване, суша 

на повърхностните води и накрая – на подземните води (фиг. 10). Намаляването на нивата на 

подземните води се реализира най-накрая в сравнение с реакцията на повърхностните и 

почвени води. То не е толкова рязко изразено, а възстановяването на нормалното състояние на 

подземните води след суша е по-бавно. 

 

Характерни аспекти на хидрогеоложката суша
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Фиг. 1. Проявление на суша при различните компоненти на водния цикъл и характерни 

особености при подземните води 

 

Предмет на изследване 

В извършеното изследване са разгледани измененията на нивата на поровите подземни 

води в Ямболско-Елховски хидрогеоложки район следствие метеороложка суша. Районът 

обединява аналогичните по тектонски и геоложки строеж Ямболска и Елховска синформи, 

които са запълнени от отложенията на неогена и алувиалните наслаги на р. Тунджа и нейните 

притоци р. Поповска, р. Калница, р. Араплийска река и р. Явуз дере, (фиг. 2). Той обхваща 

територията на развитието на терциера между скалния праг при Завой-Кабиле до Княжево на 

юг. Основен водоносен хоризонт за района е алувиалният. Тунджанската тераса има ширина 

от 1 до 4 km. По-голямата част от подземния поток на терасата се разтоварва в реката. 

Дебелината на терасните наслаги варира от 8 до 25 m като чакълесто-пясъчният слой заема 

малко повече от половината. Останалата част се пада на глините, които заемат предимно най-

горните части на геоложкия разрез, [7]. 

 
Фигура 2. Геоложка карта на в Ямболско-Елховски хидрогеоложки район 

 

Водопроводимостта достига 1000-1200 m2/d, а средния коефициент на филтрация – 100-

110 m/d. При тези хидрогеоложки характеристики алувиалните отложения се отнасят към 

силно водоносните. Подхранването на водоносния хоризонт става основно за сметка на 

валежите. В подхранването вземат участие и разтоварващите се в долината пукнатинни и 

пукнатинно-карстови води от коренните скали. Подземните води се дренират от речната 

мрежа и голям брой водовземни съоръжения. Неогенските седименти са умерено водоносни 

само в района на Елхово-Изгрев-Бояново, [8]. 

В разглеждания регион съществува средиземноморско климатично влияние върху 

оттока. Много високото сумарно изпарение обуславя висок риск от засушаване, [19]. 

Кватернерните подземни води в Ямболско-Елховски хидрогеоложки район, заедно с 

подземните води в неогенските отложения се отнасят към Подземно водно тяло „Порови води 

в Неоген-Кватернер – Ямбол-Елхово” (ПВТ с код  BG3G00000NQ054), фиг. 3.  Изборът на това 

ПВТ за предмет на изследване е обоснован от няколко съображения. ПВТ е с голямо стопанско 

значение и интензивно експлоатирано, [8]. Намира се в равнинната част на Южна България, 

където съществува висок риск от засушаване според климатични сценарии, [16]. Освен това, 

за ПВТ е установена връзка със защитени територии, показани на фигура 4, [3, 4, 5]. 

 



Science & Technologies 

22 

Volume XI, 2021, Number 2: NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCE 

 
Фиг. 3. Подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернер – Ямбол-Елхово” с код  

BG3G00000NQ054 

 
Фиг. 4. Защитени територии, свързани с подземните води в района на Ямбол-Елхово 

 

Изменение на нивата на поровите води в Ямболско-Елховски хидрогеоложки район 

следствие метеороложка суша 

Нивото на подземните води е основен критерий за добро количествено състояние на 

подземните водни тела и общоприет показател за оценка на влиянието на метеороложкото 

засушаване върху подземните води, [21]. Базови показатели за анализ на въздействието на 

естествени или антропогенни фактори върху състоянието на подземните воде са: водно ниво 

на подземните води при ненарушено от черпене филтрационно поле (или свободно водно 

ниво, СВН) и допустимо понижение на водното ниво, [9]. Те се определят еднократно и са 

основни индикатори за предпазването на подземните води от изтощаване. Понастоящем няма 

изисквания към водното ниво на подземните води според критерия за опазване на свързаните 

с подземните водни тела сухоземни екосистеми, [10, 11]. В нашата хидроложка практика все 

още няма и разработена система за оценка на влиянието на метеороложките суши върху 

нивото на подземните води, основана на реални наблюдения и измервания. 
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За извършване на изследването са разгледани ходографите на четири хидрогеоложки 

наблюдателн пункта от мониторинговата мрежа на НИМХ, разположени в подземно водно 

тяло „Порови води в Неоген-Кватернер – Ямбол-Елхово”, фиг. 5. 

 

      
Фиг.5. Местоположение на хидрогеоложките наблюдателни пунктове от мрежата на 

НИМХ в ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернер – Ямбол-Елхово” 

 

Тръбните кладенци 814Т1 и 816Т1 се намират от двете страни на р. Тунджа, сравнително 

близо до реката, съответно в самото с. Ханово и извън  него. Шахтовият кладенец 818S1 е 

разположен достатъчно далеч от реката, за да няма хидравлична връзка с нея и е в самия края 

на селото. Наблюдателен пункт 812S1 се намира в с. Крумово, в близост до р. Калница.  

Разглежданите хидрогеоложки мониторингови пунктове имат редици от наблюдения с 

различна дължина и прекъсвания. За да има съпоставимост на резултатите и за да се изпълни 

условието, че е необходима редица данни от минимум 30 години за оценка на влиянието на 

значителни многогодишни суши върху състоянието на подземните води, е разгледан периода 

от 1978 г. до 2008 г. През този период по обобщени данни за сушите в България на Drought 

Management Centre for Southeastern Europe най-сухи години за миналия век са 1985, 1986, 1990, 

1992, 1993 г., а продължително засушлив период през студеното полугодие, когато основно се 

осъществява подхранването на подземните води,  е имало през 1983 г., [1]. 

Използвани са средногодишни данни за изменение нивото на подземните води и прагова 

стойност 70 персентила. Според редица изследвания по този начин могат да се оценят не само 

многогодишни суши, но и тези, които са възникнали вследствие сезонни метеороложки суши, 

[2, 20]. Съобразно описаните предпоставки за извършване на анализа са построени 

ходографите на разглежданите четири хидрогеоложки наблюдателни пункта (ХГНП) и са 

представени на фигура 6. 
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Фиг. 6. Изменение на нивото на подземните води в ПВТ „Порови води в Неоген-

Кватернер – Ямбол-Елхово” за периода 1978-2008 г. в четири ХГНП от националната 

мониторингова мрежа на НИМХ 

 

Сравнителна съпоставимост на ходографите се наблюдава за пунктовете, които нямат 

хидравлична връзка с река – 818S1 и 812S1, и за тези, които са в близост до р. Тунджа – 814Т1 

и 816Т1. Най-голямо понижение на нивото на подземните води спрямо съответното средно 

водно ниво за периода 1978-2008 г. (отбелязано с пунктир на ходографите) е регистрирано в 

първите два случая – около 50 cm за 812S1 и около 40 cm за 818S1. То е измерено съответно 7 

и 8 години след като водното ниво се е понижило под избраната прагова стойност. 

Метеороложките суши са повлияли в различна степен изменението на водното ниво в 

разглежданите кладенци. Тази през 1985-1986 г. е довела до намаляване на водното ниво под 

праговата стойност при всички ХГНП, като за 812S1 и 816Т1 то не е толкова значително и 

нивото бързо се е възстановило, докато за 818S1 спадането на нивото, започнало през този 

период, е продължило чак до 1994 г. Метеороложкото засушаване през 1990-1993 г. също се е 

отразило негативно върху нивото на подземните води и в четирите разглеждани пункта, като 

са били необходими две до три години след този период, за възстановяване на нивото над 

праговата стойност. Продължителният засушлив период през студеното полугодие на 1983 г. 

е оказал влияние на нивото на подземните води само в кладенци 814Т1 и 816Т1, които 

вероятно са в хидравлична връзка с р. Тунджа. Измерените понижения на нивото на 

подземните води под избраната прагова стойност от 70 персентила за години без регистрирано 

метеороложко засушаване вероятно се дължат на водочерпения за битови нужди.  

Получените резултати от анализа на изменението на нивото на подземните води в 

различни точки на подземното водно тяло ясно показва, че за точна оценка на влиянието на 

метеороложката суша върху количественото състояние на подземните води, както и за избор 

на наблюдателни пунктове за регистриране на това въздействие са необходими систематични, 

детайлни и задълбочени изследвания. 
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Изводи и заключение  

Използвайки годишни данни за изменение  на нивото и прагова стойност 70 персентила 

може да се оцени влиянието не само многогодишните суши, но и на сезонни метеороложки 

суши върху количественото състояние на поровите подземни води в Ямбол-Елховски 

хидрогеоложки район.  

Най-значително намаляване на нивото на ПВ в района се реализира следствие 

намаляване на валежите, респективно подхранването на подземните води, за няколко 

последователни години. 

За разглежданите ХГНП се наблюдава незакъсняващо намаление на нивото на ПВ 

вследствие метеороложка суша. 

Възстановяване на нивата на изследваните порови ПВ става от две до три години след 

края на периода на суша. 

Направеното изследване е примерен вариант в най-общ вид за необходимите 

изследвания, които биха позволили адаптиране на националната хидрогеоложка 

мониторингова мрежа за извършване на оценка на влиянието на метеороложката суша върху 

количественото състояние на ПВ, която е задължителна част при разработване на Плановете 

за управление на водите при суша. 
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