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Abstract. The main goal of this article is investigation of anthropogenic impact on chepelarska 
river and its interaction with unpressured groundwater in upper Thracian lowland.  groundwater 
recharge is carried out by precipitation, chepelarska river, neighboring aquifers and surface flow 
from rhodope mountain slopes. groundwater complex has got changeable filtration parameters 
because of varied lithological composition. anthropogenic impact in chepelarska river catchment 
is unevenness distributed. it is strongly represented in the town of assenovgrad where the main 
sources of pollution are located. up to 8 km of the river bed is corrected where chepelarska river 
enters upper Thracian lowland. many sources of pollution are located from the end of the river bed 
correction to its mouth: an old partly remediated dung-hill of the town of assenovgrad, a new Kcm 
clinker dump, and two waste canals from the smelter Kcm and the factory agria. Production of 
inert materials takes place along the river and ground waters appear in some artificial pools.

The most considerable hydrogeological condition changes in the study area are caused by 
chepeleraska river correction. first of all river bed inclination is vastly changed. Then, sedimenta-
tion of clay fraction increases and river recharge decreases along corrected part. Hydraulic conduc-
tivity of river bed sediments is reduced from 13,5 m/d (before correction) down to 0,52 до 5 m/d. 
at the end of corrected part the river water flows on concrete steps covered by alluvial coarse grain 
materials. The fine fraction is taken away and hydraulic conductivity (filtration condition) rapidly 
increases up to 80 m/d. Thus, as it is called “point infiltration” appears at the end of the corrected 
part. The quantity of river water decreases or during summer time (July-august) chepelarska river 
becomes completely dry and part of its water appears again down at the village of Katunitsa.  Be-
cause of this, groundwater amplitude changes are strongly affected.

The obtained results during 3-years monitoring in studied area are a base for a new 
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modeling solution. it clarified groundwater balance and role of different border conditions as well 
head distribution in studied aquifer. river water recharge is a main reason for refreshing of ground-
water. on the other side, fast and concentrate river water recharge in such small area could cause 
condition for very essential pollution in this point and the area of contaminated water enlarges down 
along the river bed.

Keywords: groundwater, river-aquifer interaction, anthropogenic impact, chepelarska 
river

Резюме: главната цел на проведените изследвания е да се проучи антропогенното 
въздействие на р. Чепеларска върху ненапорните подземни води в горнотракийската низина, 
които тя подхранва или дренира в долното си течение. Подхранването на подземните води се 
осъществява от валежи, речните води на р.Чепеларска, води от съседни водоносни хоризонти 
и спускащите се повърхностни води от родопските склонове. Поради променливия литоложки 
състав, водоносният комплекс се характеризира със значително променящи се филтрационни 
параметри.

антропогенното присъствие във водосбора на р. Чепеларска е неравномерно 
разпределено. най-силно изразено е в долното течение на реката, започващо от асеновград, 
един от основните източници на замърсяване. руслото на р. Чепеларска е коригирано в 
участък с приблизителна дължина 8 km от навлизането на реката в тракийската низина. В 
участъка от края на корекцията до устието са концентрирани многобройни източници на 
замърсяване: частично рекултивираното старо депо за битови отпадъци на гр. асеновград, 
новия отвал за клинкер на кЦм, каналите за отпадни води на кЦм и завод „агрия” и други. 
В близост до реката е извършван и се извършва добив на инертни материали, като вследствие 
на това на повърхността се разкриват подземни води.

най-съществена промяна на естествените хидрогеоложки условия в района са 
предизвикани от коригирането на р. Чепеларска. корекцията на реката е довела до промяна 
на наклона на руслото. това е причина за отлагане на по-глинести частици, които променят 
възможностите за филтрация през дъното на реката (респективно намаляване на величината 
на подхранване в коригирания участък). коефициентът на филтрация на дънните наслаги 
намалява съществено - от 13,5 m/d преди корекцията, до стойности от 0,52 до 5 m/d в долната 
част на засегнатото русло на реката. В края на корекцията водата се спуска по бетоновите 
стъпала върху грубозърнестите алувиални наслаги на реката. Вследствие на това фината 
фракция между чакълите е изнесена, като рязко се увеличава филтрационната способност 
в този участък (коефициента на филтрация е 80 m/d). В резултат се наблюдава почти 
точкова инфилтрация на значителни водни количества. след края на коригирания участък 
количеството вода в реката намалява (понякога пресъхва напълно), за да се възстанови 
отново след с. катуница. това дава отражение на амплитудата на колебание на нивата на 
подземните води. Получените резултати са основа на ново моделно решение, с помощта на 
което е изяснен баланса на подземните води и ролята на различните гранични условия за 
разпределението на напорите в пласта. Подхранването от речни води е причина за протичане 
на процеси на опресняване на подземните води.

Вследствие на изменената хидродинамичната обстановка в разглеждания район са 
се променили положенията на водните нива в някои от водовземните съоръжения в южната 
част на низината при гр. асеновград. Бързото и концентрирано просмукване на речни води 
на една много малка площ създава условия за много лесно проникване на замърсители с 
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речната вода в тази точка, като широчината на зоната на потенциално въздействие се 
увеличава надолу по течението на реката.

Ключови думи: подземни води, връзка повърхностни-подземни води, антропогенно 
въздействие, р. Чепеларска

Въведение
Повечето от българските реки са обект на активно антропогенно въздействие, 
което дава отражение както върху количеството и разпределението на оттока 
им, така и върху качествения им състав. В много случаи тези процеси се от-
разяват и върху подземните води, както е в случая с р. Чепеларска. Първите 
проучвания в тази насока започнаха по време на изпълнение на проект naTo 
SfP 973739 Dynamics, Evolution and Limitation of Heavy Metal Water Pollution 
in the Plovdiv-Assenovgrad Region (Bulgaria) (WaTmeTaPol) и продължиха в 
рамките на проект по двустранно научно и технологично сътрудничество меж-
ду България и индия „Оценка и прогноза за възстановяване на околната среда 
в райони с тежкометално замърсяване в България с оглед прилагане на пред-
приети мерки в подобни райони в Индия (на примера на КЦМ - Пловдив)”, фи-
нансиран от министерство на образованието и науката. В района в близост до 
комбината за цветни метали (гр. Пловдив) реката е подложена на съществено 
и разнообразно антропогенно въздействие. Целта на проведените изследвания 
е да се даде отговор на въпроса - по какъв начин това въздействие се отразява 
на условията на формиране, количествата и качествата на подземните води. По-
добни изследвания досега са се провеждали само извън България (carbiener, 
Tremolieres, 1990, Hancock, 2002, ellis et al., 2007 и др.).

Характеристика на Чепеларска река
река Чепеларска (известна още с имената асеница, Чая) е разположена в Южна 
България, във водосбора на р. марица, като се явява неин десен приток. нача-
лото на реката е в Централни родопи, в района на курорта Пампорово (фиг. 1, 
2). В горното и средното си течение реката тече в дълбока долина, врязала се в 
родопския масив. релефът на нейният водосбор в тази част е типично планин-
ски, като наклонът на нейното русло възлиза на 15-16 ‰. При гр. асеновград 
тя навлиза в горнотракийската низина, като наклона на руслото £ намалява зна-
чително до 4 ‰. река Чепеларска се влива в р. марица между гр. Пловдив и с. 
садово. Общата £ дължина е 86 km, а водосборната площ - 1010 km2, като около 
85 % от нея попадат в обсега на родопите.

режимът на оттока £ се определя главно от по-високите стойности на 
валежите вследствие преобладаващо планинския климат, както и по-дълго-
трайното задържане на снежната покривка. Водните количества на реката 
се наблюдават в няколко хидрометрични станции. От тях станция „Бачково” 
характеризира най-добре особеностите на режима преди навлизането на ре-
ката в горнотракийската низина. средномногогодишното водно количество, 
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Фиг. 1. Обзорна карта.

fig. 1. location map.
Фиг. 2. Водосбор на р. Чепеларска.

fig. 2. chepelarska river catchment.

изчислено за периода 1961-1998 години, е около 9 m3/s, максималното - 50 m3/s, 
а минималното - под 1 m3/s  1. По-големите водни количества обикновено са 
свързани с пролетните валежни максимуми и снеготопенето. минималните во-
дни количества са в края на летните месеци и през есента.

Геолого-хидрогеоложки условия по течението на р. Чепеларска
както в геоморфоложко, така и в геоложко и хидрогеоложко отношение поречи-
ето на р. Чепеларска попада в две съвсем различни по характер зони. По-голя-
мата £ част (горно и средно течение) е разположена в обсега на родопския ма-
сив, а долното течение е в обсега на горнотракийската депресия (кожухаров 
и др., 1992, 1994).

В родопският масив реката пресича основно метаморфни скали, предим-
но гнайси и шисти, в изветрителната зона на които са се формирали пукнатин-
ни води (антонов, данчев, 1980). В повечето случаи р. Чепеларска дренира 
подземните води. В отделни участъци реката пресича тела от мрамори с пукна-
тинно-карстови води в тях.

Втората зона е разположена в обсега на горнотракийската депресия, 
представляваща сложен тектонски грабен, част от голямата маришка раз-
ломна зона. тя има блоково-мозаечен строеж и е запълнена с дебела терци-
ерно-кватернерна покривка. дебелината на тази покривка варира в широки 
граници, като в границите на разглеждания района най-горният кватернерен 
слой е с дебелина от 17 до над 100 m, като дебелината нараства от север на 
юг - от р. марица към подножието на родопския масив. Представена е от 
различни по генезис (алувиални, пролувиални, делувиални и смесени меж-
ду тях типове) неспоени разнозърнести наслаги: валуни, чакъли, гравий, 
пясъци с различна зърнометрия и по рядко алевролити, песъчливи глини, 
глини, променящи се бързо в хоризонтална и вертикална посока (фиг. 3).
1генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление. том iV. 
източнобеломорски район. 2. генерална схема за използване на водите на поречието на р. 
марица. 2000. иВП, мОсВ
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най-грубозърнестите наслаги са в обсега на пролувиалните материали, изграж-
дащи конуса на р. Чепеларска и в обсега на руслото на р. Чепеларска. Под ква-
тернерните наслаги с размивна граница залягат седиментите на ахматовската 
свита (коюмджиева, драгоманов, 1979). тя се разполага върху силно раз-коюмджиева, драгоманов, 1979). тя се разполага върху силно раз-). тя се разполага върху силно раз-
ломена пъстра подложка от докамбрийски метаморфити, мезозойски и палео-
генски седименти. изградена е от преминаващи едни в други чакъли, гравий, 
пясъци, песъчливи алевролити и глини с алувиално-пролувиален генезис. де-
белината им по сондажни данни варира в широки граници от 10 m до 380 m. В 
много случаи е трудно да се разграничат от кватернерните наслаги и във връзка 
с това в хидрогеоложко отношение те често се разглеждат заедно като един 
общ слоест полунапорен водоносен хоризонт с регионално значение, в който 
силно груботеригенни материали са разслоени от глинести материали. дока-
то в кватернерните материали подземните води са ненапорни и формират общ 
поток, в плиоценските наслаги, поради наличието на повече глинести, слабо 
водопропускливи прослойки, те често са слабо напорни, но между двата типа 
води няма рязка граница. В този комплекс са прокарани многобройни сондажи 
и кладенци, разкриващи както горната, относително по-водообилна част от раз-
реза, представена от кватернерните наслаги, така и в по-дълбоко залягащите 
плиоценски наслаги. нивото на подземните води е от порядъка на 2 до 25 m, съ-
образно релефните условия (Petkov et al, 2002). най-плитко подземните води 
залягат в северната част на разглеждания район, в непосредствена близост до 
р. марица и р. Чепеларска. най-дълбоко те залягат в обсега на пролувиалните 
наслаги, в южната част на района, в основата на родопските склонове, където 
на места водното ниво е на дълбочина над 25 m. Подхранването на подземните 
води се осъществява от валежи, речните води на р. Чепеларска, води от съсед-
ни водоносни хоризонти и спускащите се повърхностни води от родопските 
склонове, като посоката на движение на подземните води съвпада с наклона на 
релефа, от юг на север, към р. марица, която е основна зона на дрениране на 
подземните води. Поради променливия литоложки състав водоносния комплекс 
се характеризира със значително променящи се филтрационни параметри. кое-
фициентът на филтрация варира от 1-150 m/d; проводимостта е 400-6000 m2/d; 
а коефициентът на водоотдаване достига до 0,18-0,23. Водите от водоносния 
комплекс се използват в значителна степен за промишлено, питейно-битово во-
доснабдяване, както и за напояване.
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Фиг. 3. геолого-хидрогеоложка карта на района на долното течение на р. Чепеларска: 1. – кватеренерен водоносен 
хоризонт (алувиални материали); 2. – кватеренерен водоносен хоризонт (пролувиални материали); 3. – Плиоценски 
водоносен хоризонт ( ахматовска свита); 4. – Пукнатинни води в родопски масив ( допалеозойски метаморфити и 
палеогенски вулкански и седиментни скали);  5. – карстови басейни в родопския масив (мрамори на добростанска 
свита).

fig. 3. geological-hydrogeological map of chepelarska river lower reaches: 1. – Quaternary aquifer (alluvium sediments); 
2. -  Quaternary aquifer (drift sediments); 3. – Pliocene aquifer (ahmatovska formation); 4. – fissure ground waters in the 
rhodopes massif (Prepaleozoic metamorphites and Paleogene volcanic and sediment rocks); 5. – Karst basins in the rhodopes 
massif (marbles of dobrostan formation).

Антропогенно въздействие върху река Чепеларска
антропогенното присъствие във водосбора на река Чепеларска в обсега на ро-
допите се изразява чрез разположените там населени места без канализация и 
пречиствателни станции за отпадни води. най-големият град е Чепеларе - над 
5500 жители. В най-високата част на водосбора на реката се намира курорта 
Пампорово, където през зимния сезон се струпват многобройни почиващи. 
други по-големи населени места са лъки, наречен с нареченски бани, Бачково. 
източник на антропогенно въздействие до края на ХХ век е бил добивът на 
оловно-цинкови руди и тяхното обогатяване (във водосбора на р. Юговска, един 
от големите десни притоци на р. Чепеларска) (фиг. 2). 
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В коритото на реката е изградено и хвостохранилище за съхранение на 
пулп след флотацията на рудите. след значителното редуциране на минно-до-
бивните работи и проведените мероприятия по пречистване на отпадъчните 
води, замърсяването на реките значително е намаляло. Повишени съдържания 
на олово и други тежки метали във водите се установяват само при аварийни 
ситуации в хвостохранилището. като източник на замърсяване се явяват и отло-
жените в миналото отпадъчни материали в руслата на реката, които се отмиват 
при пълноводие.

Водите на р. Чепеларска се използват и за добив на електричество. изгра-
дени са две хидроенергийни системи, състоящи се от: бараж на реката, отвеж-
даща деривация и ВеЦ от където използваната вода се връща в реката. Южната 
система е изцяло в родопския масив. северната система - „асеница-2” е изгра-
дена през 1953 г. и е разположена в северните склонове на планината. тя откло-
нява 80-160х106 m3 речна вода, която се транспортира повече от 4 km по канал и 
тунел до централата, разположена в гр. асеновград. Част от отработената вода 
се връща в основната река (сн.1), а друга - около 10х106 m3 през летния период 
се насочва за напояване, като излишъкът се връща в реката на около 1 km по-
надолу по течението £ (фиг. 4.).

град асеновград (55 
хиляди жители) е разположен 
на излизането на р. Чепелар-
ска от родопите и е най-голе-
мия източник на замърсяване 
на реката в долното £ течение. 
градът е без изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, които са от 
порядъка 30000 m3/d и са източник на органично, азотно, фосфорно и други 
типове замърсяване. Отпадъчни води се продуцират и от многото и различни 
промишлени предприятия.

руслото на р. Чепеларска е коригирано в участък с приблизителна дължи-
на 8 km от навлизането на реката в тракийската низина. Бреговете на реката са 
укрепени с бетонови стени, а напречно са изградени прагове, които намаляват 
хидравличния наклон на реката и намаляват скоростта на движение на водите 
(сн.2). корекцията завършва със стъпаловиден праг.

В участъка от края на корекцията до устието са концентрирани много-
бройни източници на замърсяване: частично рекултивираното старо депо за би-
тови отпадъци на гр. асеновград, новия отвал за клинкер на кЦм и каналите за 
отпадни води на кЦм и завод „агрия” и други. 

сн.1. Връщане на води от ВеЦ”асеница 2” 
в р. Чепеларска. 

Photo 1. return water from WeP (Water elec-
tric Plant) to chepelarska river. 
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В близост до реката е извършван и се извършва добив на инертни мате-
риали, като вследствие на това на повърхността се разкриват подземни води 
(фиг. 4).

В регионален мащаб почти цялата водосборна площ на долното течение 
на р. марица в обсега на тракийската низина е заета от селскостопански земи: 
ниви, зеленчукови и овощни градини, лозя.

Фиг. 4. антропогенно присъствие в 
долното течение на р. Чепеларска.

fig. 4. anthropogenic presence in down-
stream of chepelarska river.

сн.2. коригирано русло на р. Чепеларска.

Photo 2. channelized and straightened river bed of 
chepelarska river. 

сн.3. стъпаловиден праг в края на корекцията. 

Photo 3. Step shoots at the end of the  straightened 
river bed. 
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Промени в хидрогеоложките условия в участъците на антропогенно 
въздействие на р. Чепеларска
Обект на изследване е предимно равнинната част от водосбора на р. Чепеларска, 
където са формирани водообилни водоносни хоризонти и съществува връзка 
между повърхностни и подземни води. реката е един от основните източници 
за подхранване на подземните води в района. както бе отбелязано, отклонение 
на води от нея има към двата ВеЦ-а, които отново се връщат в реката преди 
навлизането £ в изследвания район, така че те не оказват въздействие върху 
количеството и качеството на подземните води в тракийската низина. количе-
ството вода, отклонявана за година от ВеЦ „асеница-2” за напояване, е около 
5% от речния отток, която в по-голямата част от годината не оказва влияние 
върху подземните води. реката се явява граница от І-ви род (граница с постоя-
нен напор) и намаляването на водните количества дори през поливен сезон не 
променя съществено нивото на водата в речното русло.

По-съществено, промяна на естествените хидрогеоложки условия в ра-
йона, са предизвикани от коригирането на р. Чепеларска. корекцията на реката 
е довела до промяна на наклона на руслото - от среден наклона на участъка 7 
‰, той е около 1-2 ‰ между отделните прагове. това довежда до отлагане на 
по-глинести частици, които променят възможностите за филтрация през дъното 
на реката (респективно намаляване на величината на подхранване в кориги-
рания участък). Опитно са определени филтрационните свойства на дънните 
наслаги в различни участъци от коригираното русло. коефициентът на филтра-
ция на дънните наслаги  намалява съществено - от 13,5 m/d преди корекцията, 
до стойности от 0,52 до 5 m/d в долната част на засегнатото русло на реката. 
Водопропускливостта на наслагите намалява с отдалечаване от началото на ко-
рекцията и в частност с отдалечаване от всеки праг (фиг. 5). интересно явление 
се получава в края на корекцията, където водата стръмно се спуска по бетоно-
вите стъпала върху грубозърнестите алувиални наслаги на реката. Вследствие 
на това фината фракция между чакълите там е изнесена, като рязко се увели-
чава филтрационната способност в този участък (коефициента на филтрация 
е 80 m/d). В резултат се наблюдава почти точкова инфилтрация на значителни 
водни количества. след края на коригирания участък количеството вода в ре-
ката намалява (понякога пресъхва напълно), за да се възстанови отново след 
с. катуница. това дава отражение на амплитудата на колебание на нивата на 
подземните води, което се наблюдава в близко разположената баластриера и в 
мониторинговите сондажи (фиг. 6).

допълнителните проучвания в района на корекцията на р. Чепеларска 
правят възможна актуализацията на изготвения през 2003-2004 г. хидродинами-
чен модел (гергинов и др., 2003, Pentcheva et al., 2004). новото моделно 
решение (фиг. 7) спомага за уточняване на някои важни елементи в хидрогео-
ложко отношение. изяснен е баланса на подземните води и ролята на различ-
ните гранични условия за разпределението на напорите в пласта. установени-
ят факт, че има определено количество речна вода, което подхранва директно 
водоносният хоризонт, позволява точното калибриране на модела. Отчетено е 
наличието на зона с различни филтрационни свойства по поречието на река-
та (фиг. 5). Получена е по-реална хидродинамична картина, което е основа за 
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бъдещи прогнози при промяна на черпените водни количества и естественият 
хидроложки режим. съгласно модела количеството вода, което постъпва точко-
во във водоносният хоризонт в края на корекцията е от около 150 l/s до 350 l/s, в 
зависимост от водните стоежи в реката за различни периоди от годината (фиг. 6).

Фиг. 5. схематичен профил по коригираното русло на р. Чепеларска с определени стойности на коефициент на 
филтрация на дънните наслаги.

fig. 5. Scheme profile along regulation bed of chepelarska river with calculated values of the river bed sediments hydraulic 
conductivity.

Фиг. 6. количества инфилтрирани води в края на корекцията и тяхното влияние върху нивото на подземните води.

fig. 6. amount of infiltration water at the end of the river regulation and its impact on groundwater level.
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В коригирания участък под бетоновото корито е определено, че се из-
вършва подхранване на подземните води с дебит 70 l/s. Промяната на хидроге-
оложките условия се е отразило и на режима на подземните води, като са уста-
новени зони с различен характер на изменение на нивата им (амплитуда от 3-4 
m в непосредствена близост до края на корекцията) (Benderev et al. 2004). В 
останалите участъци промените са в рамките на 1-2 m.

При сравнение на получените резултати от изследвания на химичния 
състав на речните и подземните води, се установява, че водите на р. Чепеларска 
са с по-ниска минерализация. Вследствие на това в зоната на установеното ин-
тензивно речно подхранване протичат процеси на опресняване на подземните 
води, което дава отражение на типа на подземните води. размерът на зоната с 
променени хидрохимични характеристики се разширява надолу по течението 
на реката от около 400 m непосредствено под корекцията до повече от 2000 m 
при с. катуница (фиг. 8).

През по-голя-
ма част от времето 
постъпващите от-
падъчни води от гр. 
асеновград се раз-
реждат в достатъчна 
степен. Част от ор-
ганичната материя 
се отлага като фина 
тиня в коригирания 
участък на реката и 
още повече намаля-
ва филтрацията на 
води през дъното на 
реката.

През по-голя-
ма част от времето 
постъпващите от-
падни води от гр. 
асеновград се раз-
реждат в достатъчна 
степен. Част от ор-
ганичната материя 
се отлага като фина 
тиня в коригирания участък на реката и още повече намалява филтрацията на 
води през дъното на реката. рискови ситуации се създават при отклоняване на 
води за напояване, но в сондажи около реката не е установено замърсяване, 
вероятно поради високата водообилност на водоносния хоризонти и значител-
ното разреждане на попадналите замърсители.

Отпадният канал е сериозен източник на замърсяване на водите на р. Че-
пеларска, но поради близостта на мястото на заустването му до мястото, къ-
дето реката започва да дренира подземните води, рискът за замърсяването на 

Фиг. 7. Хидродинамично моделно решение на изследвания район.

fig. 7. Hydrodynamic modeling of studied site.
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последните е минимален. допълнително значение за това има и изграждането 
на пречиствателната станция за отпадни води на кЦм през 2004 г.

Фиг. 8. Хидрохимични профили (местоположението на профилите е дадено на фиг. 4).

fig. 8. Hydrochemical profiles (location of profiles is given in fig. 4).

Дискусия
анализът на получените резултати показа, че връзка между повърхностни и 
подземни води се осъществява в долното течение на р. Чепеларска, в обсега 
на горнотракийската низина. антропогенното въздействие върху реката в този 
район е съществено, но само част от промените в естествените условия се от-
разяват върху подземните води. най-важно в това отношение е коригирането 
на речното русло. изместването на основната зона на подхранване на подзем-
ните води от мястото на навлизането на реката в горнотракийската низина до 
с. катуница в края на корекцията, променя хидродинамичната обстановка в 
района. Вероятно на това се дължи намаляването на водните нива в някои от 
водовземните съоръжения в южната част на низината при гр. асеновград, а 
не както се смята, че са за сметка на експлоатирането на големи водни количе-
ства от водоснабдителната сондажна система за нуждите на кЦм. Бързото и 
концентрирано просмукване на речни води на една много малка площ създава 
условия за много лесно проникване на замърсители с речната вода в тази точка, 
като широчината на зоната на потенциално въздействие се увеличава надолу по 
течението на реката.
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