
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences © 123

Българска  академия  на  науките  .  Bulgarian  academy  of  ScienceS

инЖенерна  геОлОгия  и  ХидрОгеОлОгия. 25

engineering  geology  and  Hydrogeology. 25

София . 2010 . Sofia

Хидрогеоложки условия и проблеми 
при бъдещо разработване на Ломския 
въглищен басейн
Алексей Бендерев, Виктор Спасов, Бойка Михайлова, Таня Василева

геологически институт при Бан, ул. “акад. г. Бончев”, бл. 24, 1113 софия

a. Benderev, V. Spasov, B. mihaylova, T. Vasileva. Hydrogeological settings of the lom coal basin 
and problems relevant to the future mining development. 2010. Engineering Geology and Hydro-
geology, 25, 123 - 142.

Abstract. as the energy demand in Bulgaria is constantly increasing , the enemona ltd started the 
lom lignite Project in 2007. Target site is the momin Brod section of the lom coal Basin. This 
basin is an undeveloped coal field that has attracted attention ever since 1897. a shaft and many 
exploratory boreholes have been made in the area from that time up till now. The exploration works 
have revealed a complex hydrogeological setting. an artesian groundwater basin is formed in the 
lom fault Trough. The most important hydrogeological units related to the basin‘s development 
are the following: the alluvial deposits of the lom river, the danube riverside lowland of archar-
orsoya, the water bearing lenses in the dacian-romanian formation, and the upper Pontian aqui-
fer, formed in the sands of the archar formation. The last one is a trans-border confined aquifer 
which spreads further to the north into romanian territory.  it lies right below the coal seams and 
has a thickness of up to 100 meters. The hydraulic heads rise about 40-80 meters above the confin-
ing surface. Having in mind the region’s complex geological and hydrogeological conditions, the 
underground mining of coal would be risky and technically complicated. for that reason an open 
cast mining has been proposed along with a system of water table lowering. The enlargement of the 
pit is to be accomplished, initially by means of external spoiling, and later with internal heaping in 
the place of utilized areas. The water lowering system will have to be carried out in stages. Bore-
holes are to be drilled, pumped and later on liquidated, along with the progress of coal extraction 
and the folowing internal pit heaping and terrain recovery.

in order to better understand the state and dynamics of groundwater system in the coal 
basin a regional hydrogeological model is elaborated. conceptual elements such as: 3d position  of 
the aquifers, their permeability, the boundary conditions, the groundwater recharge from precipita-
tions and infiltration trough river beds are analyzed by the model. The final results of the model are 
presented as a piezometric contour map as well as a proximate water budget of the aquifer system. 
This preliminary model might be used as a basis for further more detailed modeling of eventual  
mine dewatering schemes.

constructing an open pit at the momin Brod district will greatly affect the various ecosys-
tems and the social and economic life in the region. its dewatering system will reflect on the level 
of the groundwater. The Quaternary aquifer will be entirely excavated in the area of the open mine, 
and the dacian-romanian formation – only partially. The main aquifer (upper Pontian formation) 
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will be subjected to considerable impact. The sands forming the aquifer will not be dried. only 
the hydraulic head will be lowered. The impact on springs will depend on their location, and their 
affiliation to a particular aquifer. Springs situated near the pit, and those supplied by the dacian-
romanian formation are in greatest danger. The Quaternary aquifer along the danube river will 
not be affected by future mining development due to the hydraulic connection to the river. The in-
tensive pumping of the upper Pontian formation may provoke a groundwater inflow from adjacent 
aquifers and some water quality deterioration.

The territory of neighboring romania will be affected to a minimal extent. no impact is 
expected on protected  humid zones, and those included in natura 2000. The ground settlement  
in the region of lom city caused by groundwater withdrawal  is estimated to be negligible and 
uniformly spread.

Keywords: lom coal basin, groundwater, mine water, water pumping drainage

Резюме. Все по-актуален за България става проблемът със запасите на енергийни ресурси. 
ето защо през 2007 година фирма “енемона” ад започва изпълнението на проект “ломски 
лигнити”, като вниманието е насочено към участък “момин брод”. Предвид сложните 
геоложки и хидрогеоложки условия добиването на въглища по подземен начин ще е много 
рисковано и технически сложно. За изясняване на хидродинамичната обстановка в района на 
въглищния басейн е съставен регионален хидрогеоложки модел. с негова помощ се анализират 
ролята на природните фактори за формирането, движението и балансът на подземните води 
в ломския артезиански басейн. краен резултат от модела са получената карта в изолинии на 
пиезометричния напор и приблизителните величини на приходните и разходни елементи на 
водоносната система. евентуалната разработка на лигнитните въглища от участък „момин 
брод” по открит начин ще има въздействие върху околната среда и социално-икономическия 
живот в района. необходимостта от изграждане на голяма водопонизителна система ще даде 
отражение върху подземните води. При приетата схема за водоотлив най-важният водоносен 
хоризонт в района – горнопонтийският, няма да бъде осушен, а само ще бъде свален напорът 
на водите в него. степента на въздействие на бъдещата експлоатация върху водоизточниците 
зависи от тяхното местоположение и от кой водоносен хоризонт ще взимат те вода. При 
бъдещата експлоатация на рудника не се очаква трансгранично въздействие в кватернерните 
водоносни хоризонти, които са хидравлически свързани с р. дунав. не се очаква и въздействие 
върху влажни зони и зони по натура 2000. според направените прогнозни изчисления за 
слягането на земните пластове в гр. лом се очаква те да не са съществени и да са сравнително 
равномерно разпределени. В горнопонтийския водоносен хоризонт, вследствие значителните 
черпени количества, ще се създадат условия за привличане на води от съседни части на 
водоносния хоризонт, някои от които с по-забавен водообмен, респективно с повишено 
съдържание на някои естествени замърсители, като амониев йон, фосфати и др.

Въведение 
В последните години проблемът с осигуряване на енергийни ресурси в све-
товен мащаб, както и в България, става все по-актуален. наред с навлизането 
на алтернативните източници на енергия (слънчева, геотермална, енергия на 
вятъра и т.н.) вниманието се насочва и към неоползотворени досега традици-
онни енергийни суровини, включително и неразработени въглищни находища, 
какъвто е ломският басейн. съгласно монографията „угольные бассейны и 
месторождения стран – членов сЭВ и сФрЮ” (Железнова, лузин, 1984), за-
пасите на лигнитни въглища в него възлизат на повече от 1000 млн. тона, което 
го нарежда между големите находища у нас. досега добивът на тези въглища 
е бил икономически неефективен поради тежки минно-технически условия. 
Вследствие постепенното нарастване на цените на твърдите горива на между-
народните пазари е необходимо да се направи нова оценка за възможностите за 
разработването на ломското въглищно находище. Във връзка с това от 2007 г. 
фирма „енемОна” ад започва разработването на енергиен проект „ломски 
лигнити”, насочен към съвременна преоценка на наличните запаси от въглища 
и възможностите за тяхното експлоатиране. главното внимание е концентрира-
но към участък „момин брод” – сравнително най-подробно изучената и най-бо-
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гата на въглища част от находището. един от основните проблеми за усвояване 
на находището е усложнената хидрогеоложка обстановка, изразяваща се във ви-
соката водообилност на лежащите под въглищата пластове. това от една страна 
създава риск за наводняване на бъдещите изработки, а от друга – рудникът може 
да окаже въздействие върху количествата и качествата на подземните води. 

Същност и история на проблема 
участък „момин брод” от ломския въглищен басейн е  разположен в Западната 
дунавска равнина. Проучваната територия е с площ около 300 km2, като на се-
вер граничи  с р. дунав, а от изток се ограничава от р. лом (фиг. 1).

интересът към разработването на ломското въглищно находище и по-
конкретно на участък момин брод, според косев (1982), датира още от края на 

Фиг. 1. Обзорна карта с местоположение на участък „момин брод” (1) и граници на ломския 
басейн (2)

fig. 1. aerial map representing the “momin Brod” site location (1) and the overall boundaries of  
the lom basin (2)

ХІХ век, когато през 1897 –1899 г. ломският гражданин илия Флореску прави 
три ръчни сондажа, единият от които до 106,76 m. През 1899 г. той получава 
концесия за находището, която поддържа до 1907 г. През 1933 г., проучването 
на басейна е възложено на държавни мини – Перник. Прокарани са 83 сондажа 
с обща дължина 5271 m. тогава започва строителството на проучвателна шах-
та “иван рилски”. изграждането продължава 3 години при срещнати големи 
трудности от приток на подземни води и тяхното преодоляване. През 1937 г. е 
достигната дълбочина 78,70 m – горнището на въглищния пласт. По нареждане 
на ръководещия проучванията инж. Бирладин от дъното на шахтата е прокаран 
сондаж за да се провери състоянието на подвъглищните скали. той е достигнал 
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до 10-20 сm над долнището на въглищния пласт. следват три прорива на напор-
ните води от понтийския водоносен хоризонт, с дебити до 15 m3/min (250 l/s), 
придружени с приток на плаващи пясъци от водоносния хоризонт. държавни 
мини - гр. Перник не се отказват от намерението да се направи хоризонтална 
проучвателна галерия. През 1939 г. се провеждат трудни възстановителни рабо-
ти за осушаване на шахтата “св. иван рилски” чрез циментации. употребени са 
736 тона цимент за сондажните инжекции. тези дейности приключват успешно 
през 1941 г. През последните месеци на същата година е прокопана галерия с 
дължина 26,5 m с долнище на дълбочина 79,93 m. От цялата галерия са изваде-
ни около 115 тона въглища, които са били използвани за различни изследвания. 
В последствие шахтата отново е наводнена и работите са прекратени оконча-
телно.

По-сериозни хидрогеоложки проучвания на участък момин брод в лом-
ския басейн се провеждат през 1957-1958 г. (Юрданов, станев, 1959ф*) уста-
новени са тежки хидрогеоложки условия, като очаквания приток към рудник с 
площ 2 km2 от подвъглищния водоносен хоризонт е определен на около 12 m3/s 
при понижение на пиезометричното ниво до 70 m.

В периода 1981-1986 г. от тогавашното геолого-проучвателно предприя-
тие софия се провеждат детайлни специализирани проучвания, обобщени от р. 
Петрова през 1987** в Обобщителен доклад за резултатите от хидрогеоложките 
и инженерногеоложки проучвания на участък момин брод на ломски въгли-
щен басейн, извършени през периода 1981-1986 г. на основата на проведени 
сондажни и опитно-филтрационни изследвания сe установяват уникални за 
страната ни тежки хидрогеоложки условия. на първо място това е наличие на 
водообилен напорен водоносен хоризонт (пясъци на арчарска свита) под въ-
глищния пласт, със среден коефициент на филтрация 25 m/d, проводимост от 
1000 до 2700 m2/d и коефициент  на пиезопредаване 2 ÷ 6 х 106 m2/d. Заявява се, 
че снижаването на пиезометричния напор е осъществимо чрез система от водо-
понизителни сондажи, която ще изчерпва значителни обеми от подземни води.

Общи геолого-хидрогеоложки условия в Ломския въглищен басейн
За пръв път ломският терциерен басейн е оконтурен върху геоложка карта от 
л. Ванков (1905). По-съществен принос в геоложкото му изучаване има Берегов 
(1937). Впоследствие в района са работили много автори, които са дали полу-
чените резултати в редица публикации, геоложки карти и доклади. Всички те са 
обобщени при изготвянето на картен лист “лом” от геоложка карта на България 
в мащаб 1:100 000 (Чешитев, Филипов, 1989) и Записката към нея (Филипов, 
1990). 

Хидрогеоложките условия се определят основно от геоложките фактори. 
Основната тектонска единица е ломската грабеновидна депресия, съвпадаща 
в хидрогеоложко отношение с ломския артезиански басейн (Йовчев, рыжова, 
1962). този басейн е наложен върху северобългарската артезианска област – 
най-голямата хидрогеоложка структура в България. За нея е характерно, че 
водоносните скални комплекси имат широко площно разпространение в хори-
зонтална посока и променящ се във вертикално отношение литоложки състав 
и стратиграфски строеж. Характерна е хидродинамична, хидрохимична и хид-
рогеотермична зоналност, както във вертикална, така и в хоризонтална посока 
(антонов, данчев, 1980). 

ломската депресия (респективно ломският артезиански басейн) е удъл-
жена в посока ЗсЗ-иЮи структура и е разположена между Западния Предбал-

* Юрданов, Б., и. станев. 1959. доклад за предварителните геоложки проучвания на уч. 
момин брод от ломския лигнитен басейн, извършени през 1957-58 г. национален геофонд 
мОсВ. ІІ-396.
** Петрова, р. 1987. Обобщен доклад за резултатите от хидрогеоложките и инженерно-
геоложките проучвания, на участък “момин брод”, ломски лигнитен басейн, михайлов-
градски окръг, извършени през периода 1981/1986 г. национален геофонд мОсВ. V-329.
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кан от юг и хорстовидни валообразни издигания от север и северозапад. Оста 
на депресията започва от гр. димово, минава през Бяла слатина и достига до с. 
садовец. дължината ѝ е 150 km, а ширината около 70 km. В строежа ѝ участват 
неозойски и горнокредни скали. те имат разпространение само в границите на 
депресията. Отделят се в дълбочина от мезозойските водоносни хоризонти на 
долнодунавската артезианска област от регионален водоупор, наречен от ив. 
станев (1990) „долнокредна водоупорна плоча”. 

Основните хидрогеоложки пластови структури се определят от лито-
стратиграфския разрез. съгласно Чешитев, Филипов (1989) и Филипов (1990) 
той е представен от разнообразни по литология скали с възраст от ценомана до 
кватернера, в които са се формирали следните по-важни хидрогеоложки едини-
ци (Йовчев, рыжова 1962, Веселинов и др., 1993ф*, Вълчева, 1995ф**):

Сенонски водоупорен хоризонт – представен предимно от мергели, глини 
и глинести мергели, които са разпространени в ценралната и западната част на 
депресията, като на изток постепенно прехождат в карбонатен фациес. не пред-
ставлява практически интерес. 

Сенон-палеогенски водоносен хоризонт – изграден е от варовици на мес-
та с мергели, пясъчници, алевролити с мергелни прослойки. разкрива се на по-
върхноста главно в източната периферия на депресията. В централната ѝ част 
водоносния хоризонт е напорен, с повишена минерализация и температура. 

Палеогенски водоносен комплекс – в строежа му участват предимно ре-
дуващи се глини, мергели, варовици и пясъчници. има практическо значение 
само в периферията на ломската депресия.

Тортонски водоупорен хоризонт – изграден е от водонепропускливи гли-
ни, мергели, гипс и анхидрит.

Сарматски водоносен комплекс – разпространен е в южните и западните 
периферии на депресията и е представен от варовици, пясъчници и пясъци в 
редуване с глини. използва се широко за водоснабдяване.

Меот-долнопонтски водоупорен хоризонт – изграден е основно от гли-
ни, разпространени в централната част на депресията.

Горнопонтски водоносен хоризонт (ГПВХ) – в строежа му участват чис-
ти пясъци – дребно до едрозърнести. Характеризира се с висока водообилност 
и заема централната част на ломската дерпресия. съвпада с така наречената 
арчарска свита – n1

p (коюмджиева, Попов, 1988). 
Дак-романски водоупорен хоризонт (на места водоносен комплекс) – 

предимно глини с незакономерно разпространени изолирани пясъчни лещи на 
Брусарската свита – n2 (коюмджиева, Попов, 1988).

Кватернерни водоносни хоризонти – с най-голямо значение са алувиал-
ните чакъли и пясъци, прослоявани от глини, които лежат съгласно или несъ-
гласно върху всички афльориращи водоносни хоризонти, комплекси и водоуп-
ори. Повсеместно в междуречните пространства е разпространен сравнително 
по-слабо водообилен льосов водоносен хоризонт. към него се включват подсти-
лащите го подльосови чакъли с относително по-висока водообилност. 

За формирането на подземните води в района от значение са и физико-
географските фактори. ломският басейн е разположен в западната част на ду-
навската хълмиста равнина, а участък “момин брод” – в частта между реките 
арчар и Огоста. релефът е типично равнинен, с плитко врязани речни долини. 
В междуречните пространства е заравнен, с надморската височина до около 
150-200 m над морското равнище. най-ниските участъци са около река дунав – 
около 30 m. сравнително равният релеф и широкото разпространение на льоса 
предопределят сравнително бавното повърхностно оттичане на валежните води 

* Веселинов стр., а. Бендерев, с. найденова, м. миленкова. 1993. годишен отчет по задача: 
“комплексна хидрогеоложка характеристика на подземните води в мезозойски и неозойски 
комплекси на северозападна България”. национален геофонд мОсВ. V-375.
** Вълчева, В. 1995. доклад за изпълнение на задача: “създаване на мониторинг на подземните 
води в България. многоетажна система с подземни води, в ломско-плевенската депресия 
(ломски басейн)”. национален геофонд мОсВ. V-443.
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и навлизането им в льосовия комплекс, откъдето отиват за подхранване на дру-
ги водоносни хоризонти или излизат в извори. Широки зони със свлачища са 
развити в по-стръмните участъци на дунавския бряг. 

главната отводнителна артерия на района е р. дунав с нейните десни 
притоци. Българският бряг на р. дунав е стръмен и висок, а в отделни участъ-
ци при заустването на реките арчар, скомля, Цибрица и Огоста са образувани 
широки крайдунавски алувиални низини: арчаро-Орсойска, долноцибърска 
и козлодуйска. равнината е прорязана от множество суходолия, насочени към 
речните долини и р. дунав, в които протича вода само при обилни валежи и 
снеготопене. реките в района имат важно хидрогеоложко значение. река дунав 
се явява зона на дрениране на водите за някои водоносни хоризонти, а при висо-
ки води – зона на подхранване. Притоците на р. дунав протичат през различни 
водоносни хоризонти и водоупорни комплекси, като преминават през техните 
зони на подхранване и дрениране. 

От климатичните фактори с най-съществено значение за формиране и ре-
жим на подземните води са валежите и темпертурата на въздуха. количеството 
валежи е от съществено значение за величината на подхранване на подземните 
и повърхностни води. съгласно измерванията в 6 дъждомерни станции, разпо-
ложени на територията на ломския въглищен басейн, годишната сума от валежи 
се колебае съобразно надморската височина от 546 до 677 mm (колева, Пенева, 
1990). Основният валежен максимум (пролетен) е през месеците май-юни, а 
второстепенния (есенен) – през ноември. най-ниски са валежите през периода 
януари-март и месец август. друг важен климатичен фактор, имащ значение за 
подземните води, е температурата на въздуха. тя е определяща за процесите на 
изпарение и транспирация. В района има само една станция, в която се измерва 
температура – станция лом. средната годишна температура е 11,6ºс. най-висо-
ки са средномесечните темепратури през месеците юли-август (22,8-23,4ºс), а 
минималните са през м. януари ( -2,1ºс).

Локални хидрогеоложки условия
При евентуална бъдеща разработка на въглищата от ломския басейн значение 
биха имали само част от съществуващите хидрогеоложки единици – кватер-
нерните хоризонти – главно в алувиалните наслаги, водонаситените лещи в 
дак-романския водоупорен хоризонт и горнопонтийския водоносен хоризонт 
(гПВХ).

Кватернерни водоносни хоризонти. Водите в кватернерните отложения 
в обсега на ломската депресия и конкретно в участък момин брод (площта на 
разрешението за търсене и проучване) са акумулирани в различни по генезис и 
възраст образувания. 

В еоплейстоцена на междуречните плата са се формирали ненапорни 
порови води, които са привързани към т.нар. “покривни чакъли” с алувиално-
пролувиален произход. те залягат върху седиментите на Брусарска и арчарска 
свити, а извън тази площ – върху сарматски скали. те са покрити повсеместно 
с льос, чиято дебелина е най-голяма при дунавския бряг (20-40 m) и на юг по-
степенно намалява. Хоризонтът има прекъснато разпространение, вследствие 
на врязването на речно-овражната мрежа. съгласно проучванията на р. Петрова 
(1987ф), в участък момин брод льосовите наслаги почти не съдържат подземни 
води. В участъците, където между льоса и еоплейстоценските чакъли лежат 
глини, се създават условия за формиране на временни води, които се просмук-
ват относително по-бавно в дълбочина към подльосовите чакъли или излизат в 
извори по склоновете на долината. Подхранването на подземните води е от ин-
филтрация на валежи, а дренирането е от извори в долините на реките и дерета-
та, както и на места протичане в отдолу лежащи водоносни материали на понта 
и дака. данни за филтрационни параметри за подльосовите чакъли има само за 
района, разположен източно от р. лом, където стойностите на коефициента на 
филтрация се изменят от 0,374 до 1,17 m/d – средно 0,8 m/d, а на проводимостта 
на пласта – от 5,6 до 18,6 m2/d. По химичен състав водите са пресни, с минера-
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лизация от 0,6 до 1 g/l, хидрокарбонатно-калциеви, с повишено съдържание на 
натрий (антонов, данчев, 1980). 

алувиалните наслаги също имат прекъснато разпространение по доли-
ните на реките арчар, лом, Цибрица и Огоста и в крайдунавските низини ар-
чаро-Орсойска, Цибърска и козлодуйска (фиг. 2). При евентуална разработка на 
въглищата в участък „момин брод” може да се окаже влияние основно на две 
тела, формирани в тези материали. това са терасата на р. лом и арчаро-Орсой-
ската низина. 

Водоносният хоризонт на терасата на р. лом пресича диагонално цен-
тралната част на площта. според антонов и данчев (1980) водоносният хори-
зонт има двуслоен строеж. изграден е от пясъци, чакъли и глини на заливните 

Фиг. 2. карта на разпространение на алувиалните водоносни хоризонти:
1 – В крайдунавските низини; 2 – В терасите на притоците на р. дунав; 3 – участък „момин 
брод”

fig. 2. map of  the alluvial aquifers:
1 – in the danube river lowlands; 2 – in the flood planes of the danube tributaries; 3 – “momin 
Brod” site

тераси и І-ва и ІІ-ра надзаливни тераси. По-водообилен е долният чакълесто-
песъчлив слой на терасата, който е с дебелина до 7 m. Подхранването му е от 
валежи и от р. лом при високи води. Проводимостта му е от 550 до 1540 m2/d, 
а водоотдаването е 0,2- 0,25. Покрит е от песъчливо-глинести наслаги. според 
р. Петрова (1987ф) проводимостта на покриващия глинесто-песъчлив пласт е 
от порядъка на 80-150 m2/d и с коефициент на водоотдаване до 0,2. Положение-
то на водното ниво е от 1 до 3 m под терена. алувиалният водоносен хоризонт 
на р. лом лежи върху слабо водопропускливите скали на дак-романа, а югоза-
падно от с. крива бара – върху пясъците на гПВХ, където го подхранва. Води 
от терасата на р. лом се дренират и директно в реката. Водите на хоризонта 
са пресни, с минерализация 0,2-0,9 g/l, хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви 
(антонов, данчев, 1980). 

арчаро-Орсойската низина е разположена извън обсега на участък „мо-
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мин брод” в западната периферия на ломския басейн, но подземните води в 
нея имат важно значение, защото са хидравлически свързани с тези в гПВХ. 
Водоносният хоризонт е формиран в алувиалните отложения на заливната и 
надзаливната тераси на р. дунав. В основата хоризонтът е изграден от чакъли 
и пясъци с дебелина до 7 m, над които лежи 5-6 m глинесто-песъчлив слой. те-
расата лежи  върху плиоценските пластове, като на запад от с. сливата това са 
пясъците на горния понт (арчарска свита). В източната част хоризонтът заляга 
върху водоупорните глини на дак-романа (Брусарска свита). По архивни мате-
риали средните стойности на филтрационните параметри са: коефициент на 
филтрация – 60 m/d и водопроводимост 800 m2/d.

Дак-романският слабоводоносен комплекс заема централните части на 
ломския басейн. на повърхността той се разкрива в тесни ивици, привързани 
към десните брегове на р. лом и по южната периферия на арчарско-Орсойска-
та низина. В предимно глинестите материали са се оформили пясъчни лещи 
с различна степен на заглиненост,  площ на разпространение и дебелина (от 
около 0,5 m до около 20 m). Повечето от тях са изолирани, но съществуват и 
такива, които са свързани помежду си. По данни от проучвателни геоложки 
сондажи количеството на сравнително по-значимите от тях се изменя от 0 до 
9, като понякога в съседни сондажи броят и дълбочинният интервал, в който 
те се разкриват, се различават. В тези лещи са се формирали напорни води, 
някои от които с доста забавен водообмен. Пиезометричните водни нива пре-
димно са под терена, но има и сондажи на самоизлив. По-активен водобмен 
имат пясъчните лещи и прослойки, разкриващи се на повърхността – главно в 
склоновете на долините на реките. Повечето от пясъчните прослойки и лещи са 
хидравлично изолирани една от друга и са без връзка с външни източници на 
подхранване. изключение правят само тези, които се разкриват в горнището на 
Брусарската свита (под подльосовите чакъли). тези участъци се явяват зони на 
подхранване на част от водонаситените тела. От тези прослойки излизат редица 
извори в склоновете към р. дунав и р. лом, някои от които се използват и за во-
доснабдяване. Предвид на различната степен на заглиненост, филтрационните 
параметри в различните тела се различават. При хидрогеоложкото проучване на 
ломския басейн (Петрова, 1987ф) са получени следните стойности на филтра-
ционни параметри: проводимост от 2,9 до 14,6 m2/d; коефициент на филтрация 
– от 0,64 до 2,1 m/d.

Преобладават води с минерализация 0,5-0,75 g/l, рн от 6,7 до 7,5, хидро-
карбонатно-сулфатни калциево-натриеви, но е възможно да има прослойки с 
по-висока минерализация. В повечето от взетите проби (Петрова, 1987ф) е ус-
тановено наличие на al, fe, mn, Ba, Pb, Zn и други.

Горно-понтийският (понтийски) водоносен хоризонт има най-важно 
значение в района. той е разположен непосредствено под въглищните пластове 
и се характеризира с висока водобилност. изграден е от разнозърнести пясъци, 
прослоени на места от по-заглинени материали – арчарската свита. Подхран-
ването на подземните води се осъществява чрез инфилтрация на валежи в зо-
ните на разкритията му и от водоносните алувиални наслаги на реките, които 
го пресичат. Хоризонтът затъва в дълбочина в централната част на ломската 
депресия (фиг. 3), където водите са напорни – с хидравлични напори от поря-
дъка на 40-80 m над горнището на арчарската свита. дебелината му е сравни-
телно постоянна – около 80-100 m. Подземните води се дренират в кватернер-
ните отложения на арчарско-Орсойската низина и в източната част на басейна 
между гр. козлодуй и с. Хърлец, както и от извори в места на разкритие. гПВХ 
в ломската депресия, като цяло не е еднороден във филтрационно отношение. 
Проницаемостта на седиментите е различна и е свързана с палеографската об-
становка по време на която са отложени. В западните участъци на басейна – в 
района на селата крива бара и момин брод, отложенията на горния понт са по-
грубозърнести. там проводимостите се движат в границите от няколко стотин 
до над 2000 m2/d (Петрова, 1987ф). на изток са отложени по-дребнозърнести 
седименти, което води до намаляване на проводимостта в това направление 
(около с. комощица т=40 m2/d; северно от с. горни Цибър – т=155 m2/d). Още 
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Фиг. 3. Пространствено положение на гПВХ:
1 – граница на разпространение на гПВХ; 2 – граница на зоната, в коята гПВХ е покрит от 
водоупорни скали; 3 – разкрития на хоризонта; 4 – изолинии по дълбочината на горнището 
на гПВХ; 5 – граница на участък „момин брод”

fig. 3. Spatial position of the upper Pontian aquifer (uPa):
1 – Boundary of the uPa; 2 – Boundary of the uPa zone covered by impermeable sediments; 3 – 
outcrops of the aquifer; 4 – contour lines of the top of uPa; 5 – Boundary of the “momin Brod” 
site

по на изток, около гр. козлодуй, проводимостта е около 20 m2/d. на този общ 
фон се наблюдава участък с високи филтрационни свойства – около гр. Въл-
чедръм с т=750 m2/d. съгласно взетите водни проби по време на хидрогеолож-
кото проучване на р. Петрова (1987ф) водите в горно-понтийския водоносен 
хоризонт са пресни, с минерализация до 0,9 g/l, хидрокарбонатни калциево-
натриево-магнезиеви, с рн 7,2 - 8,2, често с мирис на сероводород. установено 
е, че количеството на сероводород се увеличава (едновременно с минерализа-
цията) от юг на север,  като достига стойности до 1,98 mg/l при гр. лом. От 
микрокомпонентите се установяват аl до 0,9 mg/l, fe – 0,15 mg/l, mn – 1,1 mg/l, 
Ba –1,5 mg/l, Sr – 6,54 mg/l и други.

За по-детайлна оценка на хидрогеоложките условия в обсега на ломския 
въглищен басейн бе изготвен предварителен регионален модел. като изходна 
информация за изготвяне на концептуалния модел (фиг. 4) са използвани съ-
ществуващите геоложки и хидрогеоложки данни за района. Пространствени-
ят обхват на модела се определя от границите на разпространение на гПВХ 
и е около 1700 km2. В него могат да се отделят няколко зони. Първата зона е 
свързана с непосредствените разкрития на хоризонта на повърхността. В тях 
подхранването на подземните води е директно от валежите. Във втората зона 
подхранването става индиректно, като валежните води преминават през покри-
ващите хоризонта льосови наслаги. естествено това води до по-ниски стойно-
сти на подхранване. В третата зона, гПВХ е покрит от алувиалния водоносен 
хоризонт. Водите от алувия осигуряват непряко подхранване от речни води в 
горонпонтийския водоносен хоризонт. Четвъртата зона е районът, където има 
пряка връзка между водите от арчаро-Орсойската низина – зона на дрениране 
на водоносния хоризонт. В последната зона водоносният хоризонт е покрит от 
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Фиг. 4. Зониране на гПВХ: 1 – зона на разкритие на хоризонта; 2 – зона, в която хоризонтът 
е покрит от льосови наслаги; 3 - зона на подхранване на водоносния хоризонт от алувиални 
наслаги; 4 – зона на дрениране на водоносния хоризонт в арчаро-Орсойската низина; 5 – 
зона, в която водоносният хоризонт е покрит от водоупорни материали и водите са напорни; 
6 – участък „момин брод”

fig. 4. Zoning of the upper Pontian aquifer: 1 – zone of the aquifer outcroping; 2 – zone where 
the aquifer is covered by loess; 3 – zone where the aquifer is recharged through alluvial deposits; 
4 – aquifer discharge zone in the archar-orsoya lowland; 5 – zone where the aquifer is covered by 
impervious materials and groundwater is confined; 6 – “momin Brod” site

предимно водоупорните материали на Брусарската свита. режимът на подзем-
ните води тук се променя от ненапорен в напорен. 

Във вертикално отношение разглежданият район се приема като 3-слой-
но тяло наложено върху водоупорни скали:

Първият – най-горен слой, е кватернерният водоносен хоризонт. В него 
се включват подземните води в алувиалните наслаги на крайдунавските низини, 
терасите на реките, преминаващи през района и льосовия водоносен хоризонт. 
Основание за това е фактът, че кватернерните наслаги имат почти повсеместно 
разпространение, като подземните води в льосовия комплекс подхранват водите 
в терасите. В рамките на алувиалните отложения са приети анизотропни фил-
трационни свойства, като коефициентът на филтрация е многократно по-висок 
от този в льоса – 60 m/d; За филтрационните свойства на льосовия комплекс 
във вертикално направление e приета стойност за коефициент на филтрация от 
2 m/d, при  хоризонтална – 1 m/d.

Вторият слой съвпада с дак-романския комплекс, който във вертикално 
отношение е водоупорен, но поради наличие на частично свързани или несвър-
зани пясъчни прослойки се приема, че е водопроводящ в хоризонтална посока 
– приет коефициент на филтрация 0,2 m/d при стойност във вертикална посока 
0,07 m/d;

третият слой е гПВХ. Филтрационните му свойства се различават в ре-
гионален план (фиг. 5), но се приема, че във всяка точка коефициентите на фил-
трация във вертикална и хоризонтална посока не се различават. 
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дебелините на трите слоя в модела са въведени чрез интерполация на 
сондажните данни за горнище и долнище на съответните водоносни хоризонти. 
стойностите за интензитета на инфилтрационно подхранване, който се задава 
в най-горната активна зона, са дадени на фиг. 6.

граничните условия са сложни. там, където арчарската свита има кон-
такт със смирненската свита, се приема граница от ІІ-ри род – водоупор. река 
дунав е представена като граница от ІІІ род – филтрация през заглинено речно 
дъно със съответна “руслова проводимост” (conductance - “с” [m2/d]). до този 
етап не са намерени хидрогеоложки данни за водоносните хоризонти северно 

Фиг. 5. Зониране на гПВХ водоносен 
хоризонт по коефициент на филтрация

fig. 5. Zoning of the uPa regarding the hydrau-
lic conductivity

Фиг. 6. Приети стойности за интензивност 
на инфилтрационно подхранване (в m/d)

fig. 6. accepted values of groundwater re-
charge intensity (m/d)

от реката. Притоците на р. дунав, които пресичат разглеждания район, също се 
приемат като вътрешни граници от Іii-ти род с филтрация през заглинено речно 
дъно.

За обработка на данните бе избран софтуерният пакет gmS (ground 
Water modeling System), създаден от американската компания environmental 
modeling System, inc. решението се прави по метода на крайните разлики, за 
стабилизиран режим, с отчитане на граничните условия. За решаване на зада-
чата е съставена равномерна трислойна ортогонална мрежа с приблизителни 
размери  на клетките 840 х 780 m) и с дебелина на клетката – дебелина на съот-
ветния слой. За калибрацията на модела бяха подбрани от архивни източници 
64 сондажи с данни за измерено водно ниво в гПВХ. те са въведени в модела в 
качеството на “наблюдателни сондажи”, като освен котата на измереното водно 
ниво се задава и някакъв допустим диапазон за разликата между измереното и 
получено от модела ниво. тя се визуализира чрез съответен стълбовиден “ин-
дикатор на грешката” към дадената точка. Получената хидродинамична карта 
на гПВХ и калибровъчните индикации са показани на фиг. 7. Очертава се една 
зона югозападно от гр. лом с гъсто разположени сондажи, където измерените 
нива са твърде по-високи от изчислителните. Възможно е несъответствието да 
се дължи на различни причини, които са обект на допълнителни проучвания. 
Обратно, в южните отдели на басейна, действителните нива стоят по-ниско от 
изчислените. При евентуални бъдещи хидрогеоложки изследвания, включител-
но и провеждане на сондажни и опитно филтрационни изследвания, трябва да 
се търси обяснение за тези разлики и ще се върви към усъвършенстване на хид-
рогеоложкия модел. съставеният модел до голяма степен ще съдейства за опре-
деляне обема на тези изследвания и местоположението на бъдещите сондажи.

на основата на създадения модел и проведената му калибрация във водния 
баланс на ломския артезиански басейн се отчитат следните елементи: 

 – Подхранване на подземните води от реките q=3,027 m3/s 
 – инфилтрационно подхранване на водоносните хоризонти w=1,68 m3/s
 – дрениране на подземните води в реките Q=4,7 m3/s
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трябва да подчертаем, че този воден баланс е получен за целия тримерен 
модел и не се отнася само за горно-понтийския водоносен хоризонт. Поради 
високите филтрационни свойства на алувиалните материали основният водо-
обмен се извършва в тях, като в горното и средно течение реките лом и Огоста 
подхранват главно алувиалните водоносни хоризонти, а в долното течение ги 
дренират. 

Възможности за добив на въглища и приета начална схема за решава-
не на хидрогеоложките проблеми
геоложката и хидрогеоложка обстановка в района на участък „момин брод”  
предопределя сложните минно-технически условия. разработването на въгли-
щата по подземен начин е твърде рисково, технически сложно и икономически 
неизгодно. Затова на този етап се разглежда възможността за евентуално разра-
ботване на открит рудник. неговите граници се определят както от положени-
ето на населени места, важни инфраструктурни обекти, защитени зони, така и, 
разбира се, от пространственото разположение на изчислените запаси лигнитни 
въглища. Примерната засегната площ от такъв рудник е около 30 km2. изграж-
дането му трябва да става поетапно, първоначално само с външни насипища, а 
впоследствие и с вътрешни, запълващи отработените площи. Подземните води 
са един от най-сериозните фактори, затрудняващи разработването на въглищата 
от ломски басейн по открит начин. Значителни водопритоци, както от бордо-
вете, така и от дъното се очакват при строителството, експлоатацията и ликви-
дацията на рудника. В световната практика се прилагат различни решения за 
справяне с водопритока при открито разработване на полезни изкопаеми:

1) Построяване на различни по тип противофилтрационни завеси по 
контура на рудника с последващо изчерпване на затворените обеми води 
(mielcarek, 1988). В конкретния случай построяването на такава завеса е за-

Фиг. 7. Хидродинамична карта с калибровъчни оценки за гПВХ в ломската депресия

fig. 7. contour map of the uPa with calibration indices
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труднено поради голямата дебелина на гПВХ, която трябва да бъде пресечена 
от противофилтрационната завеса (80-100 m), както и дълбочината на залягане-
то му. Прокарването на необходимите за целта сондажи е затруднено и от това, 
че пясъците на арчарската свита са несвързани, често плаващи. Всичко това 
значително оскъпява сондажните работи и нагнетяването на противофилтра-
ционнни материали в тях. съществуват идеи за изграждане на завеса в гПВХ 
(Петрова, 1987ф) за намаляване на предизвикания приток на води от р. дунав 
по ръба на арчаро-Орсойската низина вследствие създадената депресия при 
водоотлива. такива мероприятия ще имат влияние на значително по-късен етап 
на разработка поради необходимостта от изчерпване на значителни статични 
запаси преди да се достигне до привличане на води от р. дунав. на този етап не 
може да се оцени ефективността от прилагането на този метод.

2) Замразяване на водоносните хоризонти по периферията на разработ-
ваната площ (frozen Soil Barrier Technology, 1995; Schmall, maishman, 2007). 
Част от трудностите при прилагането на такава методика са същите, както и 
при изграждане на противофилтрационни завеси и са свързани с прокарването 
на много сондажи, пресичащи цялата дебелина на водоносния хоризонт. Освен 
това прилагането на този метод изисква да се разполага със скъпа апаратура, 
изискваща големи енергийни ресурси, особено като се има предвид, че водата в 
гПВХ е с температура над 20ºс.

3) Запълване на котлована с вода и след това добив на въглищата от 
повърхността с помощта на драгиране. По този начин се добиват въглищата 
в някои въглищни райони в китай (Zhenqi, 1994). Прилагането на този метод 
в участък „момин брод” е затруднено поради голямата дълбочина на водата 
в котлована, както и неблагоприятния ъгъл на откос под вода на материалите 
на Брусарската свита, което ще доведе до засягане на значително по-големи 
площи.

4) Класически метод с изграждане на водопонизителна система. мето-
дът е широко приложим при много открити рудници и кариери с относително 
по-малки водопритоци, но се прилага и при обводнени рудници – например 
въглищното находище as Pontes в провинция ла коруня, испания, където во-
доотливът е бил около 5 m3/s (fernandes-rubio, 1984). Въпреки че водопритокът 
към евентуалния котлован на рудник, разработващ въглищата на участък „мо-
мин брод” ще е значителен, предимството е, че водопонизителните сондажи не 
трябва да преминават цялата дебелина на водоносния хоризонт. необходимо е 
да се отбележи, че бъдещата водопонизителна система трябва да действа не-
прекъснато, с достатъчен запас, защото при евентуално подценяване на притока 
към котлована или прекъсване на нейната работа е възможно дори катастрофал-
но наводняване на рудника с всички рискове за безопасността на работещите 
в него и за използваната техника. За да се направи приблизителна оценка на 
очаквания приток от подземни води при евентуална разработка на въглищата от 
участък “момин брод” са направени някои предварителни изчисления. устано-
ви се, че е по-ефективно да се направи така наречената „плъзгаща система на 
отводняване”, при която водопонизителните сондажи не са постоянни за целия 
период на експлоатация и се изграждат или ликвидират съобразно напредва-
нето на изкопните работи и оформянето на вътрешните насипища. съгласно 
предварителна информация се предполага, че строителството на рудника ще за-
почне от североизточната част на площта, като за 8 години външният му контур 
ще обхване площ от около 4,2 km2. Времето за осушаване на тази площ трябва 
да бъде по-кратко, защото кота дъно на котлована ще бъде достигната по-рано. 
За да може да се работи е необходимо осушаването на дъното на котлована да 
бъде постигнато за около 3 години. Определянето на очаквания водоприток е 
направено по формулата на тейс (гълъбов, 1980) за нестабилизираната фил-
трация при проектно понижение от порядъка на 90 m за период от 3 години 
(1095 дни). сумарният дебит на системата е приблизително около 9300 l/s или 
9,3 m3/s. към това водно количество трябва да се добави и стойността на ес-
тествените ресурси на подземните води, които за началния котлован възлизат 
на около 0,5 m3/s, т.е. очакваният водоприток при проектното понижение след 3 
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години ще е 9,8 m3/s. след това полученото понижение трябва да се поддържа 
до 8-та година. Периодът на експлоатация започва с постепенно разширяване 
на площта първоначално на север, а после на северозапад. след около 30-35 
години процесът на разширение ще продължи, но постепенно ще започне на-
сипване на вътрешен отвал, който ще доведе до сравнително по-малки промени 
в площта на котлована, като неговият център ще се мести в началото на запад, а 
после на югозапад. изчисленията на очаквания приток към евентуалната водо-
понизителна система е направено първоначално по формулите за нестабилизи-
рана филтрация, а след около 20 години се приема, че влиянието на р. дунав ще 
се засилва и с известен запас се използва формулата на Форхаймер (гълъбов, 
1980). към получените стойности е прибавен и страничният приток вследствие 
формиралия се естествен поток в хоризонта. данните за приведения радиус на 
отводнявания котлован и за очаквания приток към системата по етапи са дадени 
на фиг. 8.
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Фиг. 8. графика за предполагаемия приведен радиус на отводнявания котлован и прогнозния 
дебит на водопонизителната система на различни етапи на строителство и експлоатация на 
рудника

fig. 8. chart of the adjusted drainage pit radius and discharge of the water level drawdown system 
expected in the course of open mine development

Оценка на предполагаемото хидрогеоложко въздействие при евентуал-
но строителство на рудника
евентуалната разработка на лигнитните въглища от участък „момин брод” по 
открит начин ще има съществено въздействие върху различните екосистеми и 
и върху социално-икономическия живот в района. тук ще очертаем само по-
важните очаквани последствия върху хидрогеоложките условия. необходи-
мостта от изграждане на голяма водопонизителна система ще даде съществено 
отражение върху подземните води, изразяващо се в няколко аспекта:

– Въздействие върху водоносните хоризонти. При изкопаване на котло-
вана ще бъдат иззети големи количества земни маси, изграждащи покриващите 
въглищните пластове льосовите материали и скали на Брусарската свита. По 
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този начин ще се наруши целостта на водонаситените тела. съществена част 
от динамичните ресурси и статичните запаси от подземни води, формирани в 
подльосовите чакъли, ще попаднат в нарушената зона. При приет коефици-
ент на водоотдаване 0,15 и общ обем на засегнатите подльосови чакъли 220 x 
106 m3 количеството натрупана вода в тях на територията на участъка е 33 x 
106 m3.тази вода изцяло ще бъде иззета и невъзстановена. не би трябвало да 
се очаква съществен страничен приток от подльосовите чакъли, защото южно 
от бъдещия открит рудник има дере с посока север-северозапад – юг-югоизток, 
което се явява зона на дрениране на водите от хоризонта. При евентуална бъ-
деща експлоатация на въглищата от участъка се очаква изземването на същест-
вена част от дак-романския комплекс, като ще бъдат ликвидирани повечето от 
пясъчните прослойки. Вода от тях ще постъпи в бъдещия котлован и нейното 
количество е определено при приблизителна площ на рудника 30 km2 на око-
ло 1,9 x 106 m3. Постепенно в котлована на рудника ще се изтичат и водите от 
пресечените от бортовете прослойки, до пълното им осушаване. като цяло не 
се очакват отрицателно влияние върху подземните води на алувиалните водо-
носни хоризонти на арчаро-Орсойската низина (поради нейната отдалеченост 
и връзката на подземните води в нея с р. дунав). Възможно е да има частични 
осушавания на част от алувиалния хоризонт в района на момин брод – сталий-
ска махала, където рудникът е в непосредствена близост до р. лом и наличието 
на най-малки пясъчни прослойки в Брусарската свита, които да свързват алуви-
алните наслаги с котлована на рудника, ще спомагат за осушаването на отделни 
зони на терасата на реката. най-важният водоносен хоризонт в района – горно-
понтийският, ще е подложен на значително въздействие. При посочената при-
ета схема за водоотлив, самите пясъци на арчарската свита почти няма да бъдат 
осушени – само ще бъде свален напорът на водите в тях. 

– Въздействие върху ползвани водоизточници от подземни води. сте-
пента на въздействие на бъдещата експлоатация върху тях зависи от тяхното 
местоположение и от кой водоносен хоризонт те взимат вода. най-голям риск 
има за водоизточници, които ползват вода от пясъчните лещи и прослойки от 
Брусарската свита в непосредствена близост до котлована на рудника, каквито 
са част от каптажите и сондажите в западната част на гр. лом. При положение, 
че изкопните работи пресекат същите лещи и прослойки, от които черпят вода 
съответните водоизточници, е напълно възможно тези прослойки напълно да 
бъдат осушени и водоизточниците да излязат напълно от строя. колкото раз-
стоянието от котлована до съответния водоизточник е по-голямо, толкова веро-
ятността черпенето на вода да е от пряко засегната от рудника прослойка или 
леща намалява (сондажът за водоснабдяване на с. сталийска махала). някои от 
водоизточници, както например каптажите за водоснабдяване на с. трайково 
изобщо няма да бъдат повлияни от бъдещ добив на въглища, защото лещите 
и прослойките, от които те изтичат са разпространение и подхранването им е 
извън обсега на въздействие на рудника. Водоизточниците, които експлоатират 
вода от гПВХ (при с. Василовци и с. дондуково) също са подложени на въз-
действие, но при тях същинският водоносен хоризонт няма да бъде осушен, а 
само ще бъде понижено пиезометричното ниво в сондажите. 

– Трансгранично въздействие. съгласно съществуващата информация, 
северно от р. дунав, на територията на румъния са регламентирани 2 защитени 
зони по натура 2000, които са разположени в близост до град лом. Площите 
на тези зони имат нисък релеф, с блата и мочурища, които създават специфична 
среда за местообитания на растителни и животински видове, както за гнездене 
на блатни птици. В по-голямата си част те попадат в заливната и надзаливната 
тераса на р. дунав, изградени главно от песъчливо-глинести седименти, явя-
ващи се добра среда за формиране на подземните води в тях. За да може да 
се оцени влиянието на евентуалния водоотлив за осушаване на котлована на 
бъдещия рудник е необходимо да се изяснят общите геолого-хидрогеоложки 
условия както на българска, така и на румънска територия. геоложкият раз-
рез в района на потенциално въздействие от бъдещата експлоатация на нахо-
дище „момин брод” е твърде сходен от двете страни на реката. лежащите под 
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въглищния пласт пясъци на арчарската свита, продължават на територията 
на румъния приблизително на същата дълбочина и със сходна дебелина като 
„Berebesti formation” (enciu, 2009). Брусарската свита, представена у нас от 
глини с лещи и прослойки от заглинени в различна степен пясъци, в румъния 
се разглежда като две формации – долна, по-глинеста – “Jiu-motru formation”, 
и горна относително по-песъчлива – ”danube formation”. За румънския бряг е 
характерно наличието на кватернерни алувиални материали. При сравнително 
близките геоложки условия в дълбочина, хидрогеоложките условия на тери-
торията на двете държави също имат сходен характер. Основният по-дълбо-
ко залягащ водоносен хоризонт – горнопонтийският (в пясъците на арчарска 
свита и на Berebesti formation) се явява типична трансгранична хидрогеолож-
ка единица. В обсега на потенциално въздействие на бъдещата отводнителна 
система условията се запазват сравнително еднотипни – напорен водоносен 
хоризонт, добре изолиран от регионалният водоупор, изграден от глинестите 
материали на Брусарската свита и Jiu-motru formation. този хоризонт излиза 
на повърхността западно от разглеждания район – при арчаро-Орсойската ни-
зина, където река дунав се явява хидрогеоложка граница с постоянен напор. В 
отделните пясъчни прослойки и лещи на глинестите материали са образувани 
водонаситени тела. Предвид по-песъчливия характер на седименти с романска 
възраст на територията на румъния (danube formation), там върху водоупорни-
те материали се формира слоест водоносен комплекс, постепенно преминаващ 
във водоносен хоризонт, изграден от терасните материали на р. дунав. Водите 
в него са ненапорни. тези води са в хидравлична връзка с река дунав и поради 
ниския релеф с изключително плитко водно ниво. Затова в по-ниските части се 
образуват водни площи и мочурища. При бъдещата експлоатация на рудника не 
се очаква трансгранично въздействие в кватернерните водоносни хоризонти, 
които са хидравлически свързани с р. дунав. Предвид прекъснатия характер 
на прилежащи на котлована пясъчни прослойки и лещи в Брусарската свита 
вероятността въздействието да се разпространи на територията на румъния е 
минимално. с голямо приближение радиусът на влияние на проектната водопо-
низителна система се очаква да достигне до територията на румъния най-рано 
след около 5 години. Поради постепенното намаляване на черпените водни ко-
личества и изместване на центъра на котлована във времето, темпът на разши-
ряване на зоната на въздействие ще се забавя. 

– Слягане на земната повърхност вследствие понижение на напорите   
(Poland, 1984; doukas, 2004). евентуалната бъдеща експлоатация на ломския 
въглищен басейн по открит начин ще изисква отводняване на рудника и пони-
жение на водните нива и напори на подземната водоносна система. тъй като 
тези понижения ще бъдат значителни, от порядъка на десетки метри, необходи-
мо е да се направи предварителна оценка за очакваните слягвания на земните 
пластове в района около рудника и по-специално за гр. лом. разработването 
на участъка “момин брод”, който е в непосредствена близост, носи известен 
риск за града в това отношение. на този етап оценката е съвсем ориентиро-
въчна и се базира на общите сведения за хидрогеоложките условия в басейна, 
някои предварителни данни за инженерногеоложките свойства на седименти-
те и предположенията за евентуалните бъдещи понижения на водните напори. 
Предварителните изчисления показват, че депресионната област ще се разпрос-
тре и в района на гр. лом, където снижението на водното ниво може да бъде от 
порядъка на 20 m. Очаква се слягване да претърпи главно дак-романския водо-
носен комплекс, който се състои от редуващи се слабо пропускливи глинести и 
глинесто-песъчливи прослойки, податливи на деформиране. В условията на от-
водняване, вследствие нарастване на геостатичния товар, ефективният натиск 
в дак-романския глинесто-песъчлив комплекс ще нарастне с ∆P’ = 1,6 kg/cm2. 
тази стойност ще използваме по-нататък за приблизителна оценка на слягането 
в дак-романския комплекс.

В земната механика, за изчисляване на слягането най-често се използва 
зависимостта:
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където  s e слягането на пласта;
 h – дебелината на пласта;
 ∆р – приложеният натиск;
 M – модулът на слягане.

Понеже земният масив, подложен на натиск, не е еднороден, а и дейст-
ващите напрежения по вертикала не са еднакви, то коректното използване на 
горната формула изисква масивът да се раздели на слоеве, като за всеки от тях 
се извърши изчислението и резултатите се сумират: 
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на този етап подобно детайлно изчисление не е необходимо, а не е и 
обезпечено с достатъчно данни, поради което прилагаме първата формула за 
дак-романския глинесто-песъчлив комплекс при следните, получени по-горе 
обобщени данни:

дебелина на комплекса:  h = 5000 cm          
ефективен натиск:           ∆р = 1,6 kg/cm2

модул на слягане:            М = 624 kg/cm2 

s = (5000 x 1,6) / 624 = 13 cm
изчисления за понтския водоносен хоризонт не се правят, защото той 

е изграден изключително от песъчливи седименти, които са слабо деформи-
руеми. При действащото незначително ефективно налягане слягането на този 
хоризонт би било твърде по-малко. 

Характерна черта на деформациите, предизвикани от изчерпване на под-
земни води е, че те обхващат сравнително широки площи и са сравнително рав-
номерно разпределени. изключение прави най-близката зона до водочерпател-
ните съоръжения, където депресионната повърхност е най-стръмна.

направените прогнозни изчисления за слягането в гр. лом са при осред-
нено понижение на нивото на подземните води в градската територия от около 
20 m, като се очаква то да е сравнително равномерно разпределено. За равно-
мерното слягане допринася значителната дебелина на скалите. Благоприятно е 
и обстоятелството, че процесът на слягане ще бъде дълговременен, в течение на 
години, и не се очакват резки и бързи деформации на земната основа. известно 
е, че опасност за сградите и за инфраструктурните съоръжения идва от тясно 
локалните неравномерни слягания, възникващи в рамките на самите фундамен-
ти. В разглеждания случай с отводняването на минния участък “момин брод” 
не се очакват неблагоприятни последствия. Опасни слягания в района на гр. 
лом могат да се очакват вследствие на други процеси, несвързани с пониже-
нието на напорите в гПВХ, като например неравномерно преовлажняване на 
льос вследствие валежи, пробиви във водопроводна и канализационна система 
и други причини.

– Въздействие върху качествения състав на водите. Предвид, че основ-
ното въздействие  на дейността на бъдещия рудник ще се изразява в изчерпване 
на подземни води, проникването на замърсители във водоносните хоризонти и 
лещи е трудно. съществува само известен риск от смесване на води от различ-
ни нива на хидрогеоложкия разрез при неправилно изпълнение на сондажите. 
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Вследствие значителните черпени количества в гПВХ ще се създадат условия 
за привличане на води от съседни части на водоносния хоризонт, някои от кои-
то с по-забавен водообмен, респективно с повишено съдържание на някои ес-
тествени замърсители, като амониев йон, фосфати и др. По-точна преценка на 
тези процеси може да се направи в бъдеще след провеждане на допълнителни 
сондажни проучвания и моделни изследвания. За прогнозиране на формира-
нето на качествения състав на рудничните води, образували се вследствие на 
попаднали в котлована повърхностни и валежни води и техния контакт с въгли-
ща, бе направен опит, който показва промяна на веществения състав на водата 
в зависимост от продължителността на контакт „вода-въглища”. установява се 
първоначално сравнително бързо нарастване на някои хидрохимични показате-
ли, като постепенно темпът на нарастване намалява. направено е и сравнение с 
изискванията за категории водоприемници (фиг. 9, 10). 
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Фиг. 9. изменение на концентрацията на 
сулфатите във водния извлек

fig. 9. Sulfate content alteration in water ex-
tract

Фиг. 10. изменение на окисляемостта във 
водния извлек

fig. 10. alteration of the chemical oxygen 
demand in water extract

Получените резултати показват, че е по-добре попадналата вода в кот-
лована да не се задържа в него, а да се отвежда максимално бързо преди да се 
промени съществено съставът ѝ.

Дискусия и изводи 
Получените резултати за хидрогеоложки условия и проблеми при бъдещо раз-
работване на ломския въглищен басейн се основават на съществуващата до 
този момент информация, която до голяма степен е непълна и неравномерно 
разпределена. независимо от това е направена предварителна оценка за въз-
можния подход за експлоатация на въглищата чрез изграждане на открит руд-
ник. най-същественият минно-технически проблем е недопускане на наводня-
ване на котлована, което на този етап би могло да се осъществи чрез изграждане 
на мащабна водопонизителна система, съобразена с напредването на рудника и 
вътрешните насипища. Получените стойности за проектния ѝ дебит има пред-
варителен характер, определен само с цел получаване представа за порядъка на 
количественото въздействие върху гПВХ. Във връзка с това при изчисленията 
е използван консервативен подход – със значителна схематизация на хидрогео-
ложките условия и приемане на максимално негативни технически и хидрогео-
ложки параметри. За постигане на максимална икономическа и технологическа 
характеристика се препоръчва  първоначално да се организира опитно-експло-
атационен участък от няколко черпателни и наблюдателни сондажа, който да 
работи сравнително дълъг срок преди да се пристъпи към изграждане на водо-
понизителната система. Получените данни да се въведат в база данни и в непре-
къснато актуализиращ се компютърен модел. Постепенно този участък трябва 
да разширява обхвата си, като при прокарването на всеки нов сондаж в него да 
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се извършват експресни определяния на филтрационни параметри както и оси-
гуряване на непрекъснати данни за водни нива и черпени водни количества, ко-
ито да се въвеждат в автоматизираната информационна система. на основата на 
получената обработена информация ще се проектира всеки следващ черпателен 
и наблюдателен сондаж, съобразен с променливите филтрационни параметри 
и постепенно издигащото се на запад дъно на рудника (респективно намаля-
ващите в тази посока напори, които трябва да се понижават). наблюденията 
върху качествата на изчерпваната вода ще позволят прогнозирането на проме-
ните на химичния състав вследствие постъпване на вода от съседни части на 
водоносния хоризонт и възможностите за използването на  изчерпваната вода 
за различни цели. 
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