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Проблемите свързани с осигуряване 
на вода за населението на Земята 
придобиват все по-голямо значение. 
Един от основните източници за това 
са подземните води, чието движение и 
формиране на веществения им състав 
съществено се различават от тези на 
повърхностните. Изследването на из ме-
ненията на количествата и качествата им 
във времето и пространството, вследствие 
на естествени и антропогенни причини, са 
една от главните задачи на редица учени и 
специалисти. Един от най-съвременните 
подходи при за това е прилагането на 
математични методи и главно числено 
моделиране. Именно в тази област е 
насочена и монографията на проф. д-р 
Николай Тонев Стоянов „Математическо 
моделиране в хидро гео логията. Решаване 
на приложни задачи с числени 3D 
модели по метода на крайните разлики“.

Професор д-р Николай Стоянов e хидрогеолог с над 30 години стаж, както 
в практиката, така и като преподавател в Минно-геоложкия университет. 
Основните му научни интереси са свързани с динамиката на подземните води и 
числено моделиране на движението и пренос на вещество от тях. Натрупаният 
му опит в решаване на сложни и отговорни задачи в тези области е изключително 
богат и затова в момента той е водещ специалист в хидрогеологията на България. 

Представената монография е едно сериозно обобщение на теоретичните 
и методични основи на хидрогеоложкото моделиране, които са подкрепени с 
конкретни примери. Тя съдържа 247 страници, включително 99 фигури в текста 
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и обширен списък от цитирани литературни източника, архивни материали, 
нормативни документи, интернет сайтове, софтуерни продукти. Монографията 
се състои от Предговор, Въведение и четири глави. 

Във Въведението е направен кратък обзор на прилаганите в хидрогеоложката 
практика аналогови, аналитични и числени модели и използваните софтуери за 
тях. 

Глава 1 представя теоретичните основи на процесите на движение на 
подземни води в наситена среда и преноса на вещество от тях. Дадени са 
основните уравнения описващи тези процеси. Глави 2 и 3 имат методологична 
насоченост. Във Втора глава е дадена информация за използваните програмни 
продукти. В Трета глава са посочени основните стъпки и по-важните изисквания, 
които трябва да се спазват при разработването на филтрационни и миграционни 
числени модели с посочените във Втора глава софтуери.

В Глава 4 са дадени примери от практиката на автора, при които са използвани 
описаните в предишните глави теоретични и методични подходи. Получените 
пространствени моделни решения за всеки от разгледаните 7 конкретни случая, 
позволяват да се получи реална прогнозна оценка на въздействията предизвикани, 
както от различна човешка дейност (големи отводнителни мероприятия, стари 
минно-добивни дейности, включително уранодобив и добив и преработка на 
метални руди, строителство на метрополитен), така и за регламентиране зоните 
за санитарна защита около водоизточници и за изясняване ролята на подземните 
води за активиране на свлачищни процеси. Получените резултати и прогнозни 
решения отговарят на важни въпроси, свързани с опазване на околната среда, 
планирането и решаването на инженерни проблеми, оценка вероятността за 
промяна качествата на водите с оглед човешкото здраве. Представените в 
монографията реални оценки за рисковете за замърсяване на подземните води и 
промяна на техните количествени показатели, би трябвало да бъдат по-широко 
популяризирани, защото за съжаление те често се преекспонират в средствата за 
масовата информация. От тази гледна точка, монографията, би представлявала 
интерес на широк кръг специалисти, особено в областта на добива и преработка на 
полезни изкопаеми, строители на големи инженерни съоръжения, инженерната 
геология, екологията. Съвсем естествено е тази монография основно да бъде 
насочена главно към хидрогеолози. Представените в нея ясно и систематизирано 
теоретични и методични основи на пространственото числово моделиране 
за прогнозиране движението и замърсяването на подземните води, ще могат 
да бъдат използвани като основа за решаването на други сложни задачи. 
Тази монография ще е от полза, както и за преподаватели, така и за студенти, 
специализанти и докторанти не само в областта на хидрогеологията, но и от 
други области на науката. 
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