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Abstract. The open pit mine ellatsite is owned by “geotechmin” ltd. it is situated on the northern 
slopes of etropole Stara planina. The porphyry copper deposit was studied in details in the period 
1959-1968 by the committee of geology.

The open pit mine has been in operation for more than 40 years and a huge mining pit was 
developed. its maximum depth is down to 600±10 m and stair-step vertical profile was formed. 
The general mine-slope angles are 35°±5° and they depend on the specific structural, engineering-
geological and hydrogeological conditions of the rock massive.

The main goals of this article are connected to establishment of regularities during ground-
water formation in the studied region, hydrogeological parameters of the rock massive, outlining 
the watering zones in the open pit, designing a system of regular monitoring of the ground waters 
(and where possible the surface waters) in order to estimate the water quantity and balance for pre-
vention purposes, evaluation of the existing and the newly obtained hydrogeological information.

The hydrogeological activities were focused on hydrogeological mapping of the open pit 
and its vicinity, some filtration tests (pump-tests in 9 monitoring wells and 4 watering tests) were 
carried out, monitoring of water sources - drainage canals and  tunnels numbers 950 and 840, springs 
and surface waters, analyzing of precipitation of the nearest station Baba in order to estimate the 
impact of climatic components on groundwater quantity , and estimation of water balance.

a mine water flow was estimated (15-25 l/s) for the dry period that is not problem for open 
pit drainage system. The general flow formed in the mine is up to 27-47% of the total precipita-
tion in the studied area. The roles of different factors effected groundwater and surface water flow 
formation during intensive precipitation that also embarrass the daily work and workers safety in 
the mine.
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Резюме: Откритият рудник „елаците” е собственост на „геотехмин” ООд. той е разположен 
по северните склонове на етрополска стара планина. Порфирното медно-рудно находище е 
детайлно проучено в периода 1959-1968г. от комитета по геология.

рудното находище се експлоатира вече повече от 40 години, като се формира 
внушителен по размери минен котлован. неговата максимална дълбочина достига до 600±10 
m и стъпаловиден профил по вертикала. генералните ъгли на откосите са 35°±5° и зависят от 
конкретните структурни, инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия на масива.

Основните цели на настоящата статия са свързани с определяне на закономерностите 
при формирането на подземните води в района, хидрогеоложки параметри, очертаване на 
оводнените зони и водопроявления в котлована, създаване на мониторингова система за 
водорежимни наблюдения на подземните води (където е възможно и на повърхностните), 
за да се определят количеството на оттока и водния баланс за взимане на превантивни 
мерки, обобщаване и интерпретация на съществуваща и ново получената хидрогеоложка 
информация и данни.

Хидрогеоложките изследвания бяха насочени към хидрогеоложка картировка на 
котлована и прилежащия му район, опитно-филтрационни работи – водочерпения в 9 
и водоналивания в 4 хидрогеоложки наблюдателни сондажа, мониторинг на различни 
водоизточници: дренажни канали и щолни 950 и 840, водопроявления и повърхностни потоци, 
анализ и интерпретация на данните от метеорологична  станция „Баба” с оглед влиянието на 
климатичните условия върху количествата подземни води и  воден баланс на рудника.

Определен е общият отток (15-25 l/s) на котлована през сух период, който е 
сравнително малък за дренажната система на мината и не представлява проблем. Общият 
подземен и повърхностен отток възлиза на 27-47% от валежите в проучвания район. установи 
се ролята на различните фактори за формиране на повърхностния и подземен отток, като по-
съществено значение за рудника имат временните повърхностни потоци, образували се след 
интензивни валежи, които съществено затрудняват работата и безопасността в рудника.

Ключови думи: „елаците”, пукнатинни води, водоприток, режим на подземни води

Въведение
рудник „елаците” е един от най-големите открити минни изработки за добив на 
мед в европа (обхваща площ над 3 km2 с насипищата, а максималната му дъл-
бочина достига до 600 m). той е собственост на „геотехмин” ООд. експлоата-
цията на рудника в течение на повече от 40 години е променила значително ес-
тествения релеф на местността, а това неминуемо води до динамични промени 
в хидроложката обстановка и хидрогеоложките условия на района. Оформена е 
една непрекъснато разрастваща се негативна структура – рудничният котлован 
и редица позитивни форми – скалните насипища. неговата максимална дълбо-
чина достига до 600±10 m и стъпаловиден профил по вертикала. генералните 
ъгли на откосите са 35°±5° и зависят от конкретните структурни, инженерно-ге-
оложки и хидрогеоложки условия на масива. те заедно с физико-географските, 
литолого-петрографските и структурни условия в района на открития рудник 
„елаците” обуславят формирането на разнообразни по вид и характер хидро-
геоложки условия, които оказват съществено влияние върху минно-добивните 
работи.
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Хидрогеоложки условия
рудник „елаците” е разположен по северните склонове на етрополския дял на 
Западна стара планина (фиг.1) и разработва едноименното медно-рудно нахо-
дище от прожилково-впръснат (порфирен) и щокверков тип (Богданов, 1987, 
георгиев, 2004).

Фиг. 1. местоположение на рудник „елаците”(google earth).

fig. 1. location of the open pit „elatsi” (google earth).

Фиг. 1. местоположение на рудник „елаците”(google earth).

комплексни геолого-проучвателни работи на находище „елаците” се 
провеждат през периода 1959-1968г. те са съпътствани от многобройни по вид 
и количество хидрогеоложки изследвания по тогава съществуващите методики 
(водочерпенията са извършени с жалонки). резултатите са подробно изложе-
ни и обобщени в доклад1. По-късно започва експлоатацията на рудника, като 
стерилната и отработена земна и скална маса се депонират в най-високите хо-
ризонти или върху естествения релеф на негативните части в север-североиз-
точните, юг-югозападни и западни части на рудника (фиг.2). така са иззети или 
запълнени по-голяма част от водосборните площи от долината на р. елашка и 
от десните притоци на р. негарщица.

тези дейности, с различна интензивност, продължават и досега (2011 г.) 
като се оформят съвременният котлован на рудника (фиг.2а) и насипища (фиг.2б) 
със значителен обем, които променят съществено естествените морфоложки, 
хидрогеоложки и инженерно-геоложки условия в рудничния район.

При ненарушените природни условия, както е през периода на проучва-
не на находището, хидрогеоложката характеристика на района е била еднооб-
разна. Преобладаващите скали са магматити (гранодиорити, гранодиоритови, 
диоритови, кварц- монцо- и сиенодиоритови порфирити и др.), изграждащи се-
верните и централни части на района (калайджиев и др., 1984, Чешитев и 
др., 1997) (фиг.3).
1 Хаджийски г., и кол. 1968. доклад за резултатите от геоложките проучвания на медноруд-
ното месторождение „елаците” - етрополе, извършени през 1959-1968 г., с изчисляване на 
запасите от медна прожилково-впръслечна руда по състояние към 01.07.1968 г.
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Фиг. 2а. Общ изглед към рудничния 
котлован.

fig. 2. general view at the mine pit.

Фиг. 2б. насипища около рудничния 
котлован.

fig. 2. Heaps around the mine pit.

метаморфити (гли-
нести шисти, филити, кон-
тактно променени шисти и 
хорнфелзи) се разкриват в 
южните му части. тези скал-
ни разновидности обуславят 
в регионален план съществу-
ването на нестратифицирани 
водовместващи структури, 

описани от страка и др.1 В горната приповърхностна част на скалите преоб-
ладава мрежа от различно ориентирани, взаимно пресичащи се екзогенни пук-
натини, някои от които имат хидравлична връзка помежду си. В дълбочина 
напукаността обикновено намалява. В тази геоложка среда са се формирали 
пукнатинни по тип, ненапорни до локално слабо напорни по характер подземни 
води със спорадично или пространствено неиздържано разпространение, които 
се отнасят към единна водоносна система, но не образуват общ водоносен хори-
зонт или комплекс. Пукнатинната среда има значителни транспортно-водопро-
водящи възможности, но акумулира и задържа малко количество вода. движе-
нието на подземните води има низходящ, прекъснат характер и се осъществява 
като локални, ненапорни водотоци с плитка циркулация по отделни пукнатини, 
лимитирани предимно от повърхностните вододели и от тектонски нарушения 
със сложна конфигурация. Хидрогеоложкото значение на структурните нару-
шения е многостранно. някои от тях изпълняват функцията на полупропуск-
лива среда или на дълбочинна бариера. други отвеждат подземните води в 
1 страка, л., тр. Христов, Зл. Василев и ив. Василев. 2003. Отчетен доклад относно: „мо-
ниторинг върху измененията на инженерно-геоложките, структурно-геоложките и хидро-
геоложките условия на рудник „елаците” през 2003 г., и тяхвата актуалазация.” – ноември, 
2003 год. договор № Пи-800/25.04.2003 г., с „геотехмин – консулт и инженеринг” ООд.
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дълбочина и ги акумулират за различни периоди от време в разнообразни по фор-
ма водни тела. Пукнатинният тип на подземните води и прекъснатият им харак-
тер на движение като водотоци с по-дълбока циркулация се запазва, но наличие-
то на структурни вътрешни водоупори и подземни водораздели, разположени на 
различни нива в геоложкия разрез, обуславя локалния напорен характер на част 
от тези води и дренирането им предимно в обсега на пресечниците на по-големи 
скални прекъснатости. такива води са били разкрити от няколко проучвателни 
сондажа, предимно 
южно от елашка-
та разломна зона. 
Част от тези води 
са били дори на 
самоизлив, но на-
порът и дебитите 
им бързо намаля-
ват във времето до 
пълното им преус-
тановяване.

Основните 
източници за фор-
миране на подзем-
ните води в райо-
на на котлована на 
рудника и приле-
жащите му тери-
тории са паднали 
валежи върху тях 
и водосборните им 
площи. Значение 
имат и временни и 
постоянни повърх-
ностни води. За да 
се намали влияни-
ето на последните 
над югозападния 
край на рудника са 
изградени два съ-
бирателни канала, 
наречени на реките в които те се заустват – „равна” и „негарщица”.

По време на хидрогеоложките проучвания през периода 2006-2010 г.1 е 
натрупан значителен масив от информационни данни, като интерпретацията на 
част от тях е предмета на настоящата статия.

1 Христов, В. и др. 2010. Обобщителен доклад: „систематизация, обобщение и анализ на 
извършените хидрогеоложки проучвания и изследвания на находище “елаците” и прилежа-
щия му район”. геологически институт - Бан
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методиката на полевите изследвания е подбрана съобразно спецификата
на геолого-хидрогеоложките условия в района на находище „елаците” и опита 
при изследване на подземните води в други рудници с подобни хидрогеоложки 
условия, както и със спецификата на пукнатинна среда за формиране на под-
земни води (goodman, 1976, Pavlović et al, 2008, Beale et al., 2009, 
darling, P. 2011).

тези изследвания започнаха с картиране на съществуващите водопрояв-
ления на достъпните руднични хоризонти в котлована през сух сезон – юли-ав-
густ 2006 г. За удобство регистрираните водопроявления бяха систематизирани 
в 4 групи, както следва (фиг.4):

разсредоточени водопроявления на голяма площ с дебит до 0,01 l/s;• 
разсредоточени и концентрирани водопроявления с дебит 0,01-0,02 • 

l/s;
предимно концентрирани водопроявления с дебит 0,02-0,05 l/s;• 
концентрирани водопроявления с дебит над 0,05 l/s.• 

Фиг. 4. рудник „елаците” с установените през 2006 г. водопроявления в него и разположение на сондажите с 
проведени опитно-филтрационни работи през 2007 г.

fig. 4. open mine ellatsite  with ground water occurrences in 2006 and pump-test  well locations in 2007.
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Общо бяха регистрирани 166 водопроявления, разположени на 15 хори-
зонта. Повечето от тях - около 75% от всички установени, са с незначителен 
дебит (под 0,05 l/s) – фиг.5.

Проведената картировка характеризира моментното състояние на изти-
чащите подземни води в котлована на рудника. Общото водно количество е 
от порядъка на 18-25 l/s. разтоварването на подземните води е концентрирано 
главно в южните бордове на котлована, което се дължи на това, че при естест-
вени условия зоната на подхранване е в обсега на високите части на планината 
и движението на подземни-
те води е от юг на север. 
Във вертикално отноше-
ние се установи, че по-ин-
тензивно разтоварване на 
подземни води в обсега на 
рудника има между хори-
зонти 1150 до 1360, където 
са разположени и най-го-
лемите водопроявления.

Фиг. 5. Брой на установени водопроявления в обсега на достъпни хоризонти през юли-август 2006 г.

fig. 5. number of water occurrences established at accessible mine horizons in period July-august, 2006.

Предвид напредване на минно-добивните работи и промяната на конфи-
гурацията на котлована условията на дрениране непрекъснато се променят, как-
то по отношения промяната на местата на изтичане на подземните води, така 
и на техните количествени характеристики. Затова се проведоха допълнително 
още няколко картировки на водопроявленията в рудника при различни клима-
тични условия. един от основните проблеми е, че всички картировки са прове-
дени при достъпност на различни хоризонти. така например при картировката, 
осъществена през август 2007 г., поради тази причина са описани и измерени 
само 45 водопроявления с общ дебит 4-5 l/s, разположени върху 10 хоризонта. 
Последната картировка е проведена през август 2011. Върху 17 хоризонта са 
установени и описани 161 водопроявления с общ дебит 17,5 l/s. Преобладаващи 
са тези с малки водни количества – с дебит под 0,02 l/s – 38% от общия им брой 
(фиг.6, 7).
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Фиг. 6. Хистограма на разпределението на водните количества на установените водопроявления през 2011 г.

fig. 6. Water quantity distribution histogram of water occurrences established during 2011.

Фиг. 7. Честота на срещане на броя на водопроявления (с натрупване) със съответни водни количества по интервали.

fig. 7. frequency of water occurrences number (with accumulation) vs. water quantity according to intervals.

При сравнение на дренираните количества от водопроявленията, устано-
вени в 10 хоризонта, които са били достъпни както през 2006, така и през 2011 
г., се установява, че в някои от хоризонтите те са твърде ниски и през двата мо-
мента на измерване – главно високите хоризонти (фиг.8). В други хоризонти се 
наблюдава съществена разлика на количеството дренирана вода.
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Фиг. 8. сумарно водно количество на водопроявленията в обсега на достъпните хоризонти през 2006 и 2011 г.

fig. 8. general water quantity of occurrences at accessible horizons in 2006 and 2011.

За установяване на хидрогеоложките условия в дълбочина бяха прокара-
ни 12 сондажа, разположени по 6 профила (фиг.4). те разкриват подземни води 
в различни скални разновидности и на различни хоризонти на рудника. сон-
дирането е извършено без глинеста промивка, с диаметър 165 mm, а обсадните 
колони и филтри са със 127 mm. Във всеки сондаж е измерена дълбочината 
на залягане на подземните води. установените водни нива показват значител-
ни разлики дори в съседни сондажи. Преобладават дълбочините от 15 до 30 m 
под повърхността, но има и нива на 72 – 82 m и по-дълбоки. установява се, че 
нивата на сондажите много често не са свързани с коти на близко разположени 
водопроявления в рудника.

За определяне филтрационните свойства на скалния масив са извършени 
два вида опитно-филтрационни изпитания, при нестабилизиран режим на фил-
трация, както следва:

i-ви тип: Водочерпения, включително проследяване на възстановява-• 
нето на нивото след прекратяване на изпомпването в девет сондажа.

ii-ри тип: Водоналивания с последващо проследяване на спадането на • 
нивото в четири сондажа.

Опитните водочерпения са проведени в сондажи с по-плитко разполо-• 
жение на водното ниво, като е подбран оптимален дебит съобразно водообил-
ността на сондажа, в който се провежда опитното изследване (табл.1). Постиг-
натите понижения варират в широки граници от 0,17 m в сондаж 6а-1120 до 40 
m. Продължителността на водочерпене е от 14 минути до 2 часа. Времетрае-
нето на повечето от водочерпенията се определи от това, че сондажите бързо 
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се изчерпват, нивото на водата спада близо до помпата и не е възможно да се 
осъществи дълготрайно водочерпене с достигане на стабилизация. Освен това 
се установява, че по време на опита по-голямата част от изчерпаната вода е за 
сметка на предварително натрупания обем вода в сондажния ствол, докато през 
същото време, притокът от скалата е съвсем слаб (табл. 1). след завършване на 
водочерпенията е проследено и възстановяването на водните нива, като в част от 
сондажите то не е постигнато дори за няколко дни - например в сондаж 6-1270 
за 5 денонощия е възстановено 75% от водния стълб в сондажа, докато в сондаж 
6а-1120 нивото се възстановява за по-малко от 3 часа. Получените резултати от 
опитно-филтрационните изследвания са обработени по различни методи, като 
са използвани данните от възстановяване (гълъбов, стоянов, 2005). За сон-гълъбов, стоянов, 2005). За сон-). За сон-
дажите, в които пониженията почти достигат стабилизация (например 5-1270), 
е използван графо-аналитичният метод на джейкъб по данни от възстановява-
не. В другите сондажи е по-правилно да се използва методиката на така наре-
чените експресни водочерпения (водоналивания). При тях въздействието върху 
водоносния пласт е импулсно - не се създава обширна депресионна зона около 
сондажа. Водопритокът зависи от размера и разположението на работната част 
на сондажа и от напорния градиент в процеса на възстановяване на водното 
ниво. В изчислителните формули за определяне величината на коефициента на 
филтрация дебитът на водочерпене не участва. По такъв начин се елиминира и 
влиянието на предварително акумулираната в сондажа вода.

Зависимостта, по която са обработени данните от възстановяване на вод-
ното ниво, е както следва:

където:
 K - коефициент на филтрация на пласта [cm/s] 
 t1 - начален момент на измерване на нивото [s]
 t2 - следващ момент на измерване на нивото[s]
 S1 - понижение в началния момент на възстановяването t1 [cm]
 S2 - остатъчно понижение след време t2 [cm]
 l - работна част на филтъра [cm]
 r - радиус на сондажа [cm]
  r0 - “радиус на влияние” на импулсното въздействие (краткотрайно 

водочерпене или водоналиване) [cm]
За параметъра „проводимост на пласта“ т = к*l ще имаме:
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Величината r0 е неизвестна, но обикновено е прието да се работи със съ-
отношението r0/r = 200. В нашия случай хидрогеоложките сондажи са с радиус 
r = 8,2 cm.

тогава горната формула добива вида:

където i представлява съотношението: i = ln(S1/S2)/(t2-t1).
когато опитните данни са изчертaни като графика в полулогаритмичен 

мащаб, i е наклонът на получената линия. По ординатата са нанесени стойно-
стите ln(S1/S2), а по абсцисата времето в секунди. От нея са определени стой-
ността на i, която представлява ъгловия коефициент на получената графика.

За комплексния параметър проводимост т = K*l съответно се получава 
изчислителното уравнение:

T = 1538*i, m2/d

сондаж
Во-

довмества-
щи скали

дебит, l/s Пониже-
ние, m

Приток към сондаж
Проводи-
мост, m2/dl/s % от общия 

дебит
5-1120 Хорнфелзи 0.06 4.27 214 70 0.40

5-1240

Хорнфелзи, 
кварц-мон-
цонитови и 
диоритови 
порфирити

1.00 40.60 2 0.2 1.10

5-1270 Хорнфелзи 1.70 3.60 1962 96 8.00
5а-1240 Хорнфелзи 1.10 36.6 604 44 0.61
6-1270 Хорнфелзи 0.03 8.00 18 10 0.03

6а-1120

кварцмон-
цонитови 
порфирити 
и хорнфел-
зи

0.125 0.17 819 99 27.00

9-1120 гранодио-
рити 0.09 12.07 300 54 0.13

9-1220 гранодио-
рити 0.10 11.00 323 58 0.14

таблица 1. данни за проведените опитни водочерпения     
Table 1. Pump-test data

както бе споменато по-горе, опитни водоналивания са извършени в 
сондажите с по-дълбоко водно ниво. сондажите се напълват с вода до техни-
те устия, след което се следи спадането на нивото в тях. В повечето случаи 
тези опити характеризират проницаемостта на скалата около целия сондаж. 
това се дължи на отсъствието на изолация на зоната на аерация в сондажа. 

 s/cm,i*
l

5.177K =
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Проникването на налятата вода може да бъде както през водната част на сон-
дажа, така и в сухата ненаситена зона над статичното ниво. Обработката на да-
нните е извършена по методика за експресни водоналивания в сондажи, дадена 
от гълъбов и стоянов (2005). При проведените водоналивания се установява, че 
в повечето случаи скоростта на проникване на водата около сондажното прос-
транство е различна (с изключение на сондаж 8-1240). най-бързо се просмукват 
водите в горната част на сондажите, където скалите са най-напукани вследствие 
взривните работи, и надолу обикновено намалява вследствие намаляване коли-
чеството отворени пукнатини в масива (фиг.9). Получените резултати от прове-
дените опитни воданаливания са дадени в табл. 2.

Фиг. 9. изменение на стойностите на проводимостта по данни от водоналиване в сондаж 6-1240.

fig. 9. Transmissivity variation during watering-test in the well 6-1240.
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сондаж скали дебит, l/s
Възстановяване Проводимост, m2/d

време, min % max min

6а-1240
кварцмон-
цонитови 
порфирити

6.2 1580 79 0.153 0,0004

8-1240 Хорнфелзи, 6.2 271 99 6,44 0,06

5а- 1120
кварцмон-
цонитови 
порфирити

6.2 5438 81 0.46

8-1120 гранодио-
рити 6.2 787 93 0.015 0.03

таблица 2. резултати от опитните водналивания в сондажи    
Table 2. results of watering-tests in the wells

друг тип хидрогеоложки изследвания, които се проведоха в рудника, са 
водорежимните наблюдения. Основната им цел е проследяване на изменение-
то на водните количества (дебити) на различни по тип водоизточници (извори, 
чешми, отводнителни канавки, галерии и др.) в и извън обсега на минния котло-
ван. Бяха избрани 6 броя извора (чешми) в незасегнати от рудничната дейност 
райони, както и 2 канала, предназначени за отвеждане на повърхностен отток 
(временен и постоянен) от котлована на рудника. измерванията в тях се из-
вършваха с различна периодичност (табл.3).

Водоизточник Брой из-
мервания

Водно количество, l/s

минимално максимал-
но средно

канал "негър-
щица" 19 0.600 48.570 15.600

канал "равна" 19 0.230 31.400 6.750
чешма 1 22 0.025 0.100 0.055
чешма 2 21 0.025 0.100 0.052
чешма 3 20 <0.010 0.130 0.030
чешма 4 7 0.030 0.230 0.080
чешма 5 4 <0.010 0.165 0.060
чешма 6 6 <0.010 0.090 0.040

таблица 3. резултати от водорежимни наблюдения на чешми и отводни канали  
Table 3. results of springs and drainage canals monitoring

Получените резултати показват относително малки дебити на естестве-
ните извори (чешми), дрениращи пукнатинни води. измененията на количе-
ството вода в каналите са много по-високи в зависимост от валежи, топене на 
снеговете и могат да се използват за прогнозиране на стойностите на повърх-
ностния отток във водосбора на котлована.
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По-съществен интерес представляват резултатите от проведения монито-
ринг в изградените през 2007 г сондажи. те са оборудвани с електронно-измер-
вателни датчици (логери) тип cera diver, модели di705 и di710, производство 
на фирма Schlumberger, позволяващи автоматично получаване на стойности за 
положение на водно ниво и температура на водата в сондажите. Получените 
резултати показват от една страна влиянието на валежите върху водното ниво, 
от друга страна различен характер на реакция (табл.4).

Причините за колебанието на водните нива са комплексни – зависят от 
дълбочина на водното ниво, степен на напуканост на зоната на колебанията на 
водните нива, филтрационни свойства на водонаситената зона, местоположе-
ние на сондажа спрямо основните потоци на повърхностен отток и т. н. като 
пример за по-бърза реакция на положението на водните нива на въздействието 
на външни фактори – валежи и снеготопене (фиг.10).

В повечето от останалите сондажи колебанията на водните нива не са 
толкова бързи, т.е. филтрационната среда и ненаситената зона се явяват същест-
вен буфер за външни въздействия (фиг.11).

един от най-важните пунктове, в които се провеждат режимни наблюде-
ния, имащ отношение към определяне общия воден баланс на рудника, е щолня 
955. изградена е през 2002-2004 г. тя има дължина 1920 m, като пресича почти 
целия рудник от юг-югоизток на север-северозапад и се зауства в р. елашка, 
малко преди вливането £ в р. негърщица. тя е предназначена за смесено отвод-
няване на котлована – от повърхностни и подземни води. няколко вертикални 
изработки (2 сондажа и „комин”) от дъното на рудничния котлован към щол-
нята са за отвеждане на повърхностните води. седем хоризонтални сондажа 
(с дължина 70-110 m) в интервала £ от 1670 m до 1770 m – на изток (3 бр.) и 
на запад-югозапад (4 бр.) са за дрениране на подземните води. Очевидно е, че 
щолнята отводнява предимно по-близките до дъното части на минния котлован 
в обсега на условен, приведен „радиус” на влияние и информацията от тях има 
важно практически значение. В нея до 2010 г, когато тя е прекъсната от напред-
ването на минно-добивните работи, се провеждат непрекъснати наблюдения за

сондаж
минимално водно ниво максимално водно ниво амплитуда 

на колеба-
ние, [m]

стойност 
[m]

дата на из-
мерването

стойност 
[m]

дата на из-
мерването

5а-1240 1220.51 20.01.2008 1239.58 18.11.2007 19.07
6а-1240 1179.78 16.11.2007 1203.62 6.07.2009 23.84
9-1220 1192.87 18.09.2008 1214.2 18.06.2008 21.33
5-1120 1079.73 24.02.2008 1113.97 13.05.2008 34.24
5а-1120 1040.31 28.02.2008 1089.95 15.04.2008 49.64
6а-1120 1113.2 23.02.2008 1117.39 10.04.2008 4.19
8-1120 1097.09 23.02.2008 1112.46 5.10.2008 15.37
9-1120 1089.22 04.08.2009 1096.42 5.02.2008 7.2

таблица 4. граници на изменение на водни нива в мониторинговите сондажи  
Table 4. Water level variation in monitoring wells
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изтичащо водно количество и температура. Характерът на нейната хидрограма 
(фиг.12) до голяма степен прилича на хидрограми на големи карстови извори 
с бърза инфилтрация и инфлуация на повърхностни води (гигийнешвили, 
1979).

Фиг. 10. изменение на водното ниво в 5а-1240, съпоставено с валежите и температурата на въздуха.

fig. 10. Water level changes in well 5a-1240 vs. precipitation and air temperature.
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Фиг. 11. колебания на нивото на подземни води в част от мониторинговите сондажи и данни за валежи в станция 
„Баба” за период от 2008 г.

fig. 11. groundwater level changes in some monitoring wells vs. precipitation at the station “Baba” during 2008.

Фиг. 12. съпоставка на валежите от станция „Баба” с хидрограмата на дебита на щолня 950.

fig. 12. Precipitation at the station Baba vs. flow-rate hydrogram of water drainage tunnel 950.

с най-силно влияние са няколкодневните валежи, които са основна при-
чина за максимумите на дебитите (фиг. 12, участък а и В). след спиране на 
валежа следва период на постепенно намаляване на оттичащите се води. По 
време на маловодие се установява, че кратки валежи с малка височина не оказ-
ват влияние върху дренираните от рудника водни количества (фиг. 12, участък 
Б и началото на участък В). Вероятно това се дължи на процеси на изпарение 
и задържане на влага в зоната на аерация. критичната стойност на височина-
та на валежите, която дава отражение върху дренираните водни количества, е 
различна в отделни периоди в зависимост от степента на водонасищане на пук-
натините в масива. след прекъсването на щолня 950 и изграждането на нова 
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дренажна щолня на кота 840 през 2008-2010 г. ролята на първата съществено 
намалява (Василев и др., 2011). В момента от щолня 950  изтичат несъщест-Василев и др., 2011). В момента от щолня 950  изтичат несъщест-). В момента от щолня 950  изтичат несъщест-
вени водни количества.

Дискусия
В резултат на проведените изследвания се установи, че изграждането на рудник 
„елаците” съществено е променило хидрогеоложките и хидроложки условия 
в района. Запазен е прекъснатият характер на пукнатинните по тип подземни 
води в подчертано нехомогенен скален масив. на близки разстояния се срещат 
подземни води с твърде различни хипсометрични нива (разлики до десетки ме-
три). това се дължи на интервалите на пресичане на водопроводящи пукнати-
ни от сондажите. Филтрационните свойства на скалите са сравнителни ниски 
и също незакономерно променящи се. с относително по-високи стойности са 
най-плитките участъци, засегнати от антропогенно въздействие, и на първо 
място от взривните работи (техногенно нарушената зона). разположението на 
пукнатините и сравнително ниските филтрационни свойства предопределят съ-
ществените колебания на водните нива в масива. не се установява връзка меж-
ду разкриващите се скални разновидности и условията за формиране на под-
земни води. единствено по-различни са условията в обсега на разпространение 
на филитите, където проникналата по пукнатини вода отслабва якостните им 
параметри. Водата се включва в строежа на кристалната решетка и отслабва 
структурните връзки (демирев и илиева, 1979). Водонаситените филити са 
предпоставка за възникване на свличания при стръмни откоси. едновременно 
с това електростатичните сили намаляват възможността за отделяне на присъе-
динената от тях физически свързана вода и те остават с повишено влагосъдър-
жание много по-дълго време, отколкото останалите скали.

Оформянето на котлована, в дълбочина на коти под местния ерозионен 
базис, променя посоките на движение на повърхностните и подземните води. 
Преди експлоатацията на находището оттокът се е насочвал на север чрез реч-
но-овражната мрежа. сега към рудника се е образувал радиално сходящ поток 
с направления от периферията към централните части на открития рудник т.е 
всички постъпващи по външния контур и по бордовете както повърхностни, 
така и подземни води се насочват към най-ниските части на минния котлован. 
създава се условие и за странично подхранване към рудника от реките равна и 
негарщица. Повечето водопроявления са съсредоточени в южната и прилежа-
щите югоизточни и югозападни части. При съществуващата ситуация могат да 
се отделят различни по характер на залягане и генезис води (фиг.13).

с най-голяма динамика се характеризират повърхностните води, а с най-
малка - подземните пукнатинни води, идващи от масива с далечна област на по-
дхранване. макар и рядко се наблюдават водопроявления, които са привързани 
към разломни нарушения, изпълняващи функцията на бариери, които създават 
условия за подпор на подземните води и образуване на локални водонаситени 
зони. Водите се дренират в най-ниската част на разломното нарушение или по 
цялата му дължина, когато то е субхоризонтално. В дълбоките нива на скал-
ния масив е възможно наличие на по-големи по размери водонаситени зони. От
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Фиг. 13. типове води в рудник „елаците”: 1 - Повърхностни води; 2 - Повърхностни води, губещи оттока си при 
достигане площадка на хоризонт и излизащи в склона на следващия откос; 3 - Повърхностни води, губещи оттока си 
при достигане на площадка на хоризонт и излизащи в склона на откос, няколко хоризонта по-надолу; 4 - Пукнатинни 
подземни води идващи от склона; 5 - Води в свлечените несвързани натрошени материали.

този характер е водопроявлението, маркиращо началото на така наречените 
“Водопади” (едно от най-големите концентрирани водопороявления в рудни-
ка), като водонаситената зона е разкрита от най-водообилния сондаж (6а-1120). 
необходимо е да се отбележи, че дренираното водно количество от 15-25 l/s 
подземни води за открит рудник с такива размери е нормално и не представлява 
риск за наводняването му при съществуването на отводнителна щолня (гале-
рия) под дъното на котлована. ситуацията се променя съществено при обилни 
и продължителни валежи (както е било през м.м. V-VІ.2005г.), довели почти 
до заливане на части от котлована и до масови “скални дефекти” по откосите 
(обрушване. срутване и други деформации) на рудника. съществена роля за хи-
дроложките и хидрогеоложките условия е била щолня 955, а след 2009 г. - щол-
ня 840, където се концентрират всички руднични води. това до голяма степен 
спомага за определянето на баланса на водите в рудника. съгласно В. спасов 
(Христов и др., 2010). Общият отток, формиран в рудника, според момент-Христов и др., 2010). Общият отток, формиран в рудника, според момент-). Общият отток, формиран в рудника, според момент-
ните климатични условия, се изменя от 27 до 47% от сумата на валежите.

Заключение
Проведеното изследване на района на рудник „елаците”, включващо хидрогео-
ложка картировка, сондажни, опитно-филтрационни дейности и водорежимни 
наблюдения спомогна да се оценят промяната на хидрогеоложката обстановка 
вследствие проведени минно-добивни работи и да се охарактеризира съвремен-
ното състояние на подземните води в района. установи се ролята на различните 
фактори за формиране на повърхностния и подземен отток, като по-съществено 
значение за рудника имат временните повърхностни потоци, образували се след 
интензивни валежи, които съществено затрудняват работата и безопасността 



Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences 153

в рудника. Подземните води са пукнатинни по тип, с прекъснат характер, свър-
зани с тектонската обстановка, което затруднява прогнозата за локализиране на 
по-водообилни зони при последващо напредване на котлована. доброто позна-
ване и прогнозиране на хидрогеоложките услови са от изключителна важност 
за планирането на адекватни отводнителни мероприятия и за проектиране на 
безопасни наклони на склоновете на рудника.
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