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Abstract. The aim of the present study is to provide new spatially distributed information on the role 
of groundwater as forming part of the overall river runoff for the catchment area of the Lefedzha river 
(Stara Reka) from the Yantra river basin. The studied mountainous region with widespread fissured 
rocks is characterized with scarce information on groundwater. For the purpose of this study, a new 
hydrogeological map was prepared, based on information arranged from a geological map in the 
scale of 1:100,000, and prepared in compliance with the Hydrogeological Map of Bulgaria (1967) in 
the scale of 1:200,000. Accordingly, new boundaries for the hydrogeologic units have been created. 
To assess the role of groundwater as a part of the river flow in GIS environment, the method of Döll et 
al. (2002) has been used. It takes into account the main factors controlling the groundwater recharge, 
such as slope, soil texture, and permeability of the rocks. In order to clarify the spatial distribution 
of these factors, for the area under investigation, thematic rasters have been created. The resulting 
overall map shows that the groundwater recharge factor fgw, reflecting the proportion of groundwater 
in the total river flow for the Lefedzha river, fluctuates within the watershed boundaries in the range 
of 0.032 to 0.800. The highest values refer to areas covered by alluvial sediments, as well as with 
prevailing flat terrain. The mean value (0.266) demonstrates that the study area refers to regions 
with limited groundwater resources, which is testified indirectly by extremely variable flow regime 
of the river. The obtained values were validated by hydrograph separation of the Lefedzha river at 
Slivovitsa (Hydrological Gauge Station No 23100).

Key words: groundwater recharge index (GWI), baseflow index (BFI), GIS, Lefedzha river 
basin.

Резюме. Целта на изследването е получаване на нова пространствено разпределена информация 
за ролята на подземните води като част от общия речен отток за водосборния басейн на 
р. Лефеджа (Стара река) от поречието на р. Янтра. Проучваният водосбор представлява 
слабо изучен в хидрогеоложко отношение планински район с широко разпространение на 
пукнатинни води. За целите на изследването е изготвена нова хидрогеоложка карта за районa, 
предмет на изследване, на база информация от Геоложка карта в М 1:100 000 и съобразявайки 
се със съставената през 1967 г. Хидрогеоложка карта на РБългария в М 1:200 000. Определени 
са нови граници на хидрогеоложките единици. За оценка на ролята на подземните води като 
част от речния отток в средата на ГИС е използван методът на Döll et al. (2002, 2007), който 
взима под внимание основните фактори, контролиращи подхранването на подземните води: 
наклон на терена, зърнометричен състав на почвата, пропускливост на скалите. За изясняване 
на пространственото разпределение на тези фактори за района на изследването са генерирани 
тематични растери. Получената обобщаваща карта показва, че коефициентът fgw, отразяващ 
частта на подземните води в общия речен отток на р. Лефеджа, се изменя в границите на 
водосбора от 0.032 до 0.800, като средната му стойност е 0.266. Тази средна стойност 
характеризира изследвания район като слабо водоносен. Получените стойности са валидирани 
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чрез разчленяване на хидрографа на река Лефеджа при ХМС № 23100 (с. Сливовица).
Ключови думи: индекс на подхранване на подземните води, индекс на базисния 

(подземния) отток, ГИС, водосборен басейн на р. Лефеджа (Стара река).

Увод
В последните години все повече нараства нуждата от количествени оценки 
за подхранването на подземните води и тяхната роля във водния баланс. 
Загрижеността е свързана с увеличените потребности от прясна вода и с 
осигуряване на екологичен минимум от вода за природните екосистеми. За 
устойчиво управление на подземните води (ПВ) е необходимо да се оценят 
възобновяемите ресурси на подземните води, т.е. тяхното дългосрочно 
средногодишно подхранване.

Именно подхранването на подземните води е процесът, обезпечаващ 
притока на прясна вода на входа на системата „подземни води“. Дренирането 
на подземните води става чрез речната мрежа, извори и влажни зони, които 
осигуряват влага за растителния и животински свят като част от заобикалящата 
ни екосистема, както и от водовземни съоръжения. Известно е, че подземните 
води поддържат речния отток по време на засушливи периоди (обикновено през 
летните месеци).

Проучваният район обхваща водосборния басейн на река Лефеджа (Стара 
река), която е разположена в Централна Северна България и е десен приток на 
река Янтра. Водосборният басейн е с площ от от 2426.42 km2, което представлява 
приблизително 31% от поречието на река Янтра. Районът е със слаба 
хидрогеоложка изученост и с широко разпространение на пукнатинни води.

Целта на изследването е получаване на нова пространствено разпределена 
информация за възобновяемите ресурси на подземните води на територията 
на водосбора на р. Лефеджа (Стара река). В това отношение методът на Döll et 
al. (2002) предлага перспективни възможности. Неговите автори са съставили 
карти на света за подхранване на подземните води като средногодишна стойност 
и като част от общия отток (Döll et al., 2002; Döll & Fiedler, 2007). Този метод бе 
успешно приложен и за района на природен парк „Витоша“, който е с широко 
разпространение на пукнатинни води (Бендерев и др. 2015). Авторите на това 
изследване го оценяват като обещаващ съвременен подход в регионалните 
прогнози за подхранването на подземните води в слабо изучени полупланински 
и планински райони. Но трябва да се уточни, че методът не е приложим за райони 
с плитки подземни води (залягащи на по-малко от 1 m от повърхността), както и 
за райони с широко разпространение на карстов релеф.

За да се постигне целта, е приложен метод в ГИС среда, наречен „Индекс 
на подхранване на подземните води“. Този метод е предложен и използван 
от Döll et al. (2002, 2007). Чрез него се определя каква част от общия речен 
отток на р. Лефеджа се формира за сметка на подземните води. Използваният 
подход е особено приложим за територията на проучвания речен басейн, който 
в хидрогеоложко отношение е слабо изучен и в който подземните водите са 
предимно от пукнатинен тип.
Описание на приложения метод
Използваният метод дава пространственото разпределение на индекса на 
подхранване на подземните води (groundwater recharge index, GWI) към всяка 
точка от водосборната област (или към всяка грид-клетка):

Q
RGWI =                     (1) 

               
   
където: R е подхранване на ПВ към всяка грид-клетка (mm), а Q е общ отток от 
всяка грид-клетка (mm воден слой).
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Този индекс е аналогичен с индекса на базисния (подземния) отток (baseflow 
index, BFI). Но докато в хидрогеоложката практика индексът на подземния отток 
(BFI) се определя от разчленяването на хидрографа и се отнася за водосборната 
площ към съответната хидрометрична станция (ХМС), моделът на Döll et al. дава 
пространственото разпределение на този индекс към всяка точка от водосборната 
област, която стойност е идентична с GWI.

Това е така, тъй като за многогодишен период подземният отток (baseflow, 
Qbs) се обезпечава от подхранването на ПВ (т. нар. възобновяеми ресурси или 
естествени ресурси). От своя страна BFI е отношението на подземния отток към 
общия отток:

        (2) 
         

От зависимостите (1) и (2) се вижда, че за по-дълъг период от време, средната 
стойност на подхранването може да се оцени по уравнения (3) и (4), от което 
следва, че GWI=BFI:

       (3) 
         

QGWIR ×=         (4) 
   

В настоящото изследване е прието описаното по-горе разбиране на метода 
на Döll et al. (2002), който метод представлява ГИС-модел, показващ как 
подхранването на подземните води се изменя при различно съчетание на основните 
фактори, определящи неговата величина: наклон на терена, зърнометричен 
състав на почвите и свойства на водоносния хоризонт (филтрационни свойства 
на литоложките разновидности или пропускливостта на скалите). Моделът дава 
количествено площното средно годишно подхранване на ПВ, което се оценява по 
оттока на подземните води от грид-клетки.

За да се оцени подхранването на ПВ, разпределено в пространството, първо 
трябва да се определи GWI. За тази цел Döll et al. (2002) въвеждат коефициента 
„fgw“, който всъщност представлява GWI в уравнение (1):

        (5) 
 

За оценяването на коефициента fgw, Döll et al. (2002) предлагат един научно-
практичен метод, който се базира на количествени познания за влиянието на 
отделните фактори при разделянето на общия отток на повърхностен и подземен 
(наклон на терена, зърнометричния състав на почвата и геолого-литоложка 
характеристика). Същността на метода се заключава в следното: въз основа на 
наклоните на терена, характера на почвения слой и разпространените геоложки 
разновидности е била изведена емпирична формула, която оценява  коефициента 
„fgw“, като произведение от четири коефициента:
      (6) 
 
където: Q - общ отток от съответната клетка; fgw - пространствено разпределен 
коефициент, който показва каква част от общия отток на изхода от всяка грид-
клетка се формира от ПВ. Изменя се от 0 до 1 (0 ≤ fgw <1); fslope (fs) - коефициент, 
свързан с наклона на терена. Изменя се от 0 до 1 (0 < fs < 1) в зависимост от 
ъгъла на наклона на склона. Най-висок е за почти хоризонтални терени, а най-
нисък при стръмни склонове;ftexture (ft) - коефициент, свързан със зърнометричния 
състав на почвата, който се изменя също в границите между 0 и 1 (0 ≤ ft ≤ 1) и 
характеризира косвено водопропускливостта на почвата, която зависи основно 
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от съотношението на песъчливата и глинеста фракция; faquifer (fa) - коефициент, 
свързан най-вече с пропускливостта на водоносния хоризонт (характеризиращ 
филтрационните свойства на литоложките разновидности). Изменя се от 
0 до 1 (0 ≤ fa ≤ 1); fpg - коефициент, свързан с вечната замръзналост (наличие 
на ледници). Изменя се между 0 и 1 (0 ≤ fpg ≤ 1). За климатичните условия на 
България коефициент fpg се изключва от уравнение (6).

За стойностите на горните коефициенти се дават спомагателни таблици. 
Те са изготвени съобразно спецификата на съответния показател, който бива 
охарактеризиран.

Основната задача на изследването е да се определи пространствено 
разпределените стойности на коефициента „fgw“, с използване на данни, 
обработени в ГИС. Самата оценка за количествените стойности на подхранването 
на подземните води (R, mm) като средномногогодишна величина (за период ∆t) 
за водосборния басейн на р. Лефеджа може да се направи по уравнение (7):

     (7) 
 
Кратка характеристика на района
Водосборната област на р. Лефеджа (Стара река) се характеризира с разнообразен 
релеф, който се променя от равнинен, хълмист, нископланински към планински 
от север на юг. Релефът се характеризира с голяма разчлененост и редуване 
на ридове и височини със заравнени и ниски хълмове, до равнини. Средната 
надморска височина за цялото поречие е около 429.66 m. В района на Елено-
Твърдишката планина надморската височина е около 1500 m, а в Котленската и 
Лиса планина тя е около 839 - 1033 m. При вливането си в р. Янтра устието на р. 
Лефеджа е на кота около 40 m.

Територията на изследване принадлежи към умереноконтиненталната и 
планинската климатична област. Най-ясно изразен е умереноконтиненталният 
характер на климата, характеризиращ се със студена зима, топло лято, голяма 
годишна амплитуда и изразен максимум на валежите през месеците май-юни. В 
планинската климатична област попада най-южната част с надморска височина 
над 1000 m (северните склонове на Стара планина), която е около 0,78% (18.94 
km2) от цялата водосборна площ.

В района се разкриват мезозойски седименти на триаса, средната юра, долната 
и горна креда, палеогенски и кватернерни наслаги. Преобладават седиментите 
на долната креда (бериас-апт). Кватернерните седименти имат ограничено 
разпространение и са представени от плейстоценски и холоценски наслаги 
(чакъли, пясъци, глини, глинест льос) - алувиални образувания на първа и втора 
надзаливни тераси, руслови алувиални образувания и алувиални образувания на 
заливните тераси, еолични наслаги. В структурно отношение проучваният район 
обхваща Еленската, Букакската и част от Омуртажката антиклинала.

Информацията за подземните води в проучвания район е доста оскъдна. По-
важните изследвания са свързани с хидрогеоложкото райониране на България 
(1962), съставянето на хидрогеоложка карта в М 1:200 000 (1967), оценката и 
картиране на естествените и експлоатационните ресурси на пресните подземни 
води за територията на страната (1970). Съгласно посочените източници, 
проучваният района се характеризира със слаба водоносност.

Преобладаващите седименти на долната креда, а също и флишоподобните 
седименти на юрата и глинестите еоценски наслаги са почти неводоносни. СИ част 
на водосбора, където преобладават аптски дебелослойни пясъчници с глинесто-
варовита спойка и относителната издигнатост на релефа, се характеризира със 
„слаби“ пукнатинни води (Антонов и др., 1962). Изворите са с незначителен 
дебит, обусловени от тектонски пукнатини или са в основата на кватернерни 
наноси. По тип водите са хидрокарбонатно-калциеви, с обща минерализация 
около 400-600 mg/l (Антонов и др., 1962).



Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©   21

Входна информация за обезпечаване на модела
При прилагането на метода за определяне на коефициента „fgw“ е използвана 
следната входна информация: 1) цифров модел на терена (Фигура 1); 2) 
растерен слой с типа на почвите и растерен слой със зърнометричния състав на 
почвите; 3) растерен слой с генерираната за района на водосбора на р. Лефеджа 
хидрогеоложка карта (Фигура 2) от геоложки картни листове в М 1:100 000.

Фигура 1. Цифров модел на терена (DEM)
Figure 1. A digital elevation model (DEM) for the study area

Оценка на коефициента „fgw“
Изчисляването на коефициента „fgw“ се извършава по уравнение (6) посредством 
умножаване на растерните слоеве. За всеки коефициент, участващ в уравнението, 
се генерира отделен тематичен слой. За тази цел необходимата информация се 
въвежда и обработва в няколко стъпки (Фигура 3).
Генериране на растерен слой с коефициент, свързан с наклона на терена „fs“
Необходимата входна информация за определяне на коефициента „fs“, отразяващ 
влиянието на наклона на терена, е взета от цифровия модел на терена (DEM30, 
https://lta.cr.usgs.gov/SRTM). В средата на ГИС е генериран растерен слой с 
наклони на терена в проценти. След като е готов този слой, следващата стъпка е 
на всяка площ с определен наклон на терена да се присвои съответна стойност, 
отразяваща влиянието на наклона на терена върху коефициента „fs“ съгласно 
Таблица 1 (по Döll et al., 2002). Генерира се нов растерен слой със стойностите 
на коефициента „fs“ (Фигура 4).
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Фигура 2. Хидрогеоложка карта за района на басейна на р. Лефеджа (Стара река)
Figure 2. Hydrogeological map of the Lefedzha river basin

Фигура 3. Схема на стъпките за изчисляване на коефициента „fgw“ или индекс на подхранване на ПВ
Figure 3. Scheme of steps to calculate the groundwater recharge factor fgw

Генериране на растерен слой с коефициент, отразяващ зърнометричния 
състав на почвата „ft“
За да може да се генерира растерен слой, отразяващ състава на почвата, са 
използвани няколко източници: почвена карта, карта със „Земно покритие 
и земеползване“ за 2012 (Corine Land Cover 2012) и данни за зърнометричния 
състав на почвата в еднометровия слой (получена е след интегриране на данните 
съответно за два слоя: повърхностен слой: 0÷30 cm и подповърхностен слой: 
30÷100 cm). Данните са предоставени от European Soil Data Centre (ESDB v2.0 - 
The European Soil Database distribution version 2.0; Panagos Panos.    The European 
soil database, 2006). 
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Фигура 4. Разпределение на коефициента „fs“ за водосбора на р. 
Лефеджа 
Figure 4. Spatial distribution of the slope-related factor fs  for the 
Lefedzha river basin

Данните са подготвени за използване от Land Resource Management Unit (Institute 
for Environment & Sustainability) към Joint Research Centre (JRC) на European 
Commission.

Съгласно картата на земното покритие за 2012, в проучвания водосбор няма 
площи с оголени скали (Corine Land Cover 2012: http://land.copernicus.eu/pan-
european/corine-land-cover).

Коефициентът, отразяващ зърнометричния състав на почвата „ft“, 
характеризира косвено водопропускливостта на почвата. Тя е свързана главно със 
съотношението на песъчлива и глинеста фракция. За територията на водосбора 
на р. Лефеджа са определени две стойности на коефициента (Таблица 2 и Фигура 
5).

Фигура 5. Разпределение на коефициента „ft“ за водосбора на р. 
Лефеджа
Figure 5. Spatial distribution of the texture-related factor ft for the 
Lefedzha river basin

наклон на 
терена, %

fs

0-2 1.00
2-5 0.95
5-8 0.90
8-16 0.75
16-30 0.60
30-45 0.30
>45 0.15

Таблица 1. Стойности на 
коефициента „fs“ (по Döll et 
al, 2002)
Table 1. Values of the slope-
related factor fs (according to  
Döll et al., 2002)

Състав на 
почвата

ft

Среднозърнеста 
(песъчлива), 
средно тежка, 
medium fine

0.80

Финозърнеста 
(глинеста), 
тежка, fine

0.70

Таблица 2. Стойности на 
коефициента „ft“
Table 2. Values of the texture-
related factor ft 
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За втори ред от Таблица 2 стойността на коефициента „ft“ е съобразена със 
зърнометричния състав на почвата от първите 30 cm (отговаряща на средно 
тежка почва) и следващите 70 cm (отговарящи на тежка почва), т.е взета е по-
неблагоприятната стойност.
Генериране на растерен слой с коефициент, свързан с водоносния хоризонт 
„fa“
Площите с различни стойности на коефициента, свързан със свойствата на 
водоносния хоризонт (fa), се определят въз основа на анализа на ГИС-слоевете 
за геоложката и хидрогеоложката карта. Отделени са три типа подземни води - 
порови, пукнатинни и пукнатинно-карстови (Фигура 2).

За целите на настоящото изследване стойностите на коефициента „fa“ са 
определени от изготвената за целта хидрогеоложката карта в М 1:100 000 (с 
използване на информация от геоложката карта за района в М 1:100 000, к.л. 
Твърдица, к.л. Сливен, к.л. В. Търново, к.л. Омуртаг). Отделени са 11 нива 
хидрогеоложки (ХГ) единици с осем стойности за коефициента „fa“ (Таблица 
3) в зависимост от водоносността на литоложките разновидности, влизащи в 
състава на хидрогеоложката формация (която зависи най-вече от литоложкия 
състав на изграждащите я скали). За всяка хидрогеоложка формация е присвоена 
стойност на коефициента „fa“ от 0.30 до 1.00, съгласно схемата по-долу (Фигура 
6). Генерираният растерен слой за коефициента „fa“ е показан на Фигура 7.

Фигура 6. Предложение за градация на коефициента „fa“ за хидрогеоложките формации във водосбора 
на р. Лефеджа
Figure 6. Proposal for gradation of the aquifer-related factor fa for hydrogeologic units in the Lefedzha river 
basin

Фигура 7. Разпределение на коефициента „fa“ за водосбора на р. Лефеджа
Figure 7. Spatial distribution of the aquifer-related factor fa  for the Lefedzha river basin
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Таблица 3. Стойности за коефициента, свързан с ХГ единица „fa“
Table 3. Values for factor associated with hydrogeologic unit (fa)

Система Хидрогеоложки единици Площ, 
km2 fa

КВАТЕРНЕР Порови води (алувиални образувания - I и II надзаливна 
тераса) 81.80 1.00

КВАТЕРНЕР Порови води (еолични образувания) 7.51 0.60

ПАЛЕОГЕН

Пукнатинни води със спорадични водоносни слоеве 
(Флишка задруга, Задруга на дебелопластовия флиш, 
Пясъчникова задруга; Източнишка свита, Варовикова 
задруга, Алевролитова задруга; Конгломератна задруга, 
Мергелна задруга)

161.15 0.55

ГОРНА 
КРЕДА

Пукнатинно-карстови води (Мездренска свита, Кайлъшка 
свита) 22.43 0.90

Пукнатинни води със спорадични водоносни слоеве 
(Флишоподобна задруга, Варовикова задруга, Беленска 
свита, Радовска свита, Русалска свита, Мергелна задруга, 
Пясъчно-брекчоконгломератна задруга, Пясъчникова 
задруга, Основна теригенна задруга, Въгленосна и 
Надвъглищна мергелна задруга)

127.95 0.70

ДОЛНА 
КРЕДА

Пукнатинни води със спорадични водоносни слоеве 
(Романска свита, Пясъчникова задруга) 484.76 0.60

Пукнатинни води със спорадични водоносни слоеве 
(Горнооряховска свита, Тръмбешка свита) 299.08 0.50

Пукнатинни води със спорадични слоеве (Камчийска свита, 
Разпоповски член, Хъневска свита, Батошевски репер) 784.70 0.55

СР.ЮРА-Д. 
КРЕДА

Пукнатинни води със спорадични водоносни пластове 
(Златаришка свита, Златаришка-Тичанска, Тичанска, 
Костелска)

400.84 0.60

СРЕДНА 
ЮРА

Пукнатинни води със спорадични водоносни слоеве - 
Флишка задруга + олистолити 44.42 0.30

ТРИАС Пукнатинно-карстови води (Неразчленена Искърска 
карбонатна група) 0.62 0.80

Получени резултати за коефициента fgw

За изясняване на пространственото разпределение на стойностите на главните 
фактори, контролиращи подхранването на подземните води, бяха генерирани 
спомагателни тематични слоеве описани по-горе. Като резултат се получава 
обобщаваща карта за търсеният коефициент (fgw).

След умножаването (мултиплицирането) на трите растера със стойностите 
на отделните коефициенти (fs, ft и fa) - Фигура 8a, за всяка точка отговаряща на 
точно определен участък от терена със съответните условия е определен индекса 
на подхранване на подземните води или коефициент fgw, който отразява каква 
част от общия отток се формира за сметка на подземния отток от всяка грид-
клетка. Полученият растер с крайната обобщаваща карта (Фигура 8b) показва, 
че въпросния коефициент (или индекса на подхранване на подземните води) се 
изменя между 0.032 и 0.800 или средно-площната му стойност за водосбора на р. 
Лефеджа (Стара река) е със стойност fgw = 0.266.

За валидиране на модела за подводосбор от басейна на р. Лефеджа към ХМС 
№ 23100 (с. Сливовица) с площ около 740 km2 е сравнена средно-площната 
стойност на коефициента fgw (или индекса на подхранване на подземните води) 
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със стойността на индекса на подземния отток (baseflow index, BFI), получен 
от разчленяване на хидрографа с ежедневни данни за водните количества за 
периода 2000-2013, предоставени от НИМХ-БАН.

Първоначално разчленяването на хидрографа бе направено по метода 
на локалния минимум с програмния продукт „BFI+3.0” на HydroOffice2010 
със свободен достъп на страницата на HydroOffice (http://HydroOffice.org). 
Стандартните стойности на параметрите са: f = 0.9 и N = 5. Последният параметър 
означава продължителност на времеви прозорец в дни.

През последните години се препоръчва стойността на параметъра N да се 
определя експериментално. За целта се построява зависимост (Miller et al., 
2015) на BFI от N за широк диапазон на стойностите, като търсеното значение 
на N за определяне на BFI съгласно Miller et al. (2015) съвпада с характерна 
чупка в иначе линейната зависимост. Получената експериментална зависимост 
на BFI от N за ХМС № 23100 за периода 2000-2013 е представена на Фигура 
9. Виждат се две характерни чупки при N = 6 дни и N = 16 дни. Направеното 
разчленяване на хидрографа при по-ниската стойност дава логични резултати 
за всички периоди с изключение на по-дълготрайни периоди с високи води 
(главно през месеците февруари и март). Поради силно променливия режим на 
оттока в реката и дълготрайните периоди на пълноводие, през пролетно-зимния 
период получените максимални стойности на базисния отток са силно завишени. 
Явно при продължително пълноводие, свързано с периода на снеготопене, 
разчленяването на хидрографа при N = 6 не дава добри резултати. Наложи се да 
се комбинира разчленяването при N = 6 и по-високите стойности до N = 16, като 
последната стойност е характерна за периоди на високи води. По такъв начин 
бе избегнато необоснованото завишаване на базисния отток при дълготрайни 
периоди с високи води съгласно препоръката на Wright (1980). Получената 
стойност на BFI при разчленяване на хидрографа (Фигура 10) е 0.234.

Резултатите по двата метода са сходни (BFI = 0.234, а осреднен fgw = 0.236). 
Това дава основание да се приемат за достоверни получените стойности за 
коефициента „fgw“ и за останалите части от речния басейн.

Фигура 9. Зависимост на BFI от N за ХМС № 23100 за периода 2000-2013
Figure 9. Relation BFI (N) for the gauge N 23100, period 2000-2013
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 Фигура 10. Разчленяване на хидрографа за периода 2000-2013 (ХМС 23100, ст. Сливовица - р. 
Лефеджа)
Figure 10. Hydrograph separation for the period 2000-2013 (gauge N 23100, Lefedzha river at Slivovitsa)

Дискусия и изводи
Стойностите на коефициента „fgw“ се изменят за отделни участъци от водосбора на 
р. Лефеджа от 0.032 до 0.800 в зависимост от влиянието на трите основни фактора, 
имащи отношение към величината на подхранването на ПВ, приети по описания 
по-горе и приложен метод. С най-високи стойности са участъците със заравнен 
релеф, в района на разпространение на кватернерни алувиални материали. С 
почти отсъствие на подхранване на ПВ са зоните на разкрития на здрави скали, 
които обикновено са свързани и със стръмен наклон на терена, спомагащ за по-
бързото повърхностно оттичане на падналите валежи (повърхностен отток). 
Определени са средно-площните стойности на индекса на подхранване на 
подземните води за територията на целия водосборен басейн на р. Лефеджа и 
към водосборната област на ХМС № 23100 (с. Сливовица). Благодарение на 
получените резултати и имайки информация за пространственото разпределение 
на оттока, може да се определи количествената стойност на подхранването на 
подземните води (по уравнение 7), която за многогодишен период съответства 
на подземния отток.
Заключение
Обектът на изследването – водосборният басейн на р. Лефеджа, който е част от 
поречието на Янтра – е слабо изучен в хидрогеоложко отношение планински 
район с широко разпространение на пукнатинни води. Целта на изследването е 
получаването на нова пространствено разпределена информация за участието 
на подземните води в общия отток. Използваният метод, предложен от Döll et 
al. (2002) в средата на ГИС, предоставя възможност да се постигне поставената 
цел въз основа на данните за релефа, свойствата на почвата и геоложката среда.

За целите на изследването е изготвена хидрогеоложка карта на изследвания 
район на база Хидрогеоложката карта от 1967, като са определени нови граници 
на хидрогеоложките единици на основата на информацията от Геоложката карта 
в М 1:100 000 (1970).

След генериране на редица спомагателни растерни слоеве съгласно метода 
на Döll et al. (2002), е направена карта с пространствено разпределение на 
коефициента „fgw“, отразяващ частта на подземните води в общия речен отток 
от водосборния басейн на р. Лефеджа. Стойностите на коефициента (или 
индекса на подхранване на подземните води) в изследвания район се изменят 
в границите 0.032-0.800 (Фигура 8b), като средната стойност (0.266) показва, 
че районът е с ограничени ресурси на подземните води, за което косвено 
свидетелства изключително променливия режим на оттока на реките. Най-високи 
са стойностите в областите на разпространение на кватернерни алувиални 
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материали и там, където преобладава равнинен релеф.
Полученият резултат за коефициента „fgw“ е валидиран чрез разчленяване на 

хидрографа на р. Лефеджа при ХМС № 23100 (с. Сливовица).
Използваният метод е приложим най-вече при регионални балансови оценки 

за територии, в които липсват хидрогеоложки проучвания и данни, както и за 
слабо проучени в хидрогеоложко отношение планински и полупланински райони 
с разпространение на пукнатинни води. Методът не е подходящ за райони, в 
които нивото на ПВ е твърде плитко, и за райони с преобладаване на карстов тип 
геоложка среда.
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