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Увод
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е основана 
през 2003 г. като браншова организация на инженерите, осъществяващи инвес
тиционно и устройствено проектиране. Ключово място в нейната структура 
заема Националната професионална секция „Минно дело, геология и екология“ 
(НПС МДГЕ), чиито членове са изправени пред сериозното предизвикателство 
да изпълняват своите професионални задължения в територия със сложен 
геологотектонски строеж, противоречащи си обществени и частни интереси 
и нормативна уредба, създаваща допълнителни затруднения при реализация 
на бизнес инициативи. Подземните води са важен стратегически ресурс за 
допълнително или основно водоснабдяване на много населени места в страната, 
към който при водни кризи кампанийно се обръщат държавни и общински 
органи. В такава среда инженерите хидрогеолози трябва да вземат отговорни 
решения свързани с проучването, рационалното използване и опазването на 
подземните води от свръхексплоатация и замърсяване. Една от възможностите 
за повишаване на информираността и квалификацията на проектантите
хидрогеолози е провеждането на работни срещи и конференции, на които 
се разглеждат важни проблеми свързани с новости в науката и практиката.
Отчитайки голямото социално и икономическо значение на подземните 
води, а така също и обществения интерес, Управителният съвет на КИИП 
подкрепи инициативата на НПС МДГЕ за организирането на Национална 
научноприложна конференция на тема: «Актуални проблеми на хидро
геологията в България», която се проведе на  04 – 05.10.2019 г. в гр. Трявна. 
Съорганизатори на конференцията бяха Българска асоциация по подземни 
води (БАПВ), Регионалната секция на Международната асоциация по 
хидрогеология (РС МАХ) и РК на КИИП Габрово. Осъществяването ѝ бе 
възможно благодарение на финансовата подкрепа на УС на КИИП, РК на 
КИИП – София град, „ДПМ Крумовград“ АД, „Тимбърк България“ АД.
Основните цели на конференцията бяха: да се формулират основните про
блеми на хидрогеоложките изследвания; да се оцени актуалното състояние 
на подземните води; да се представят възможностите за прилагане на матема
тическите модели в хидрогеоложката практика; да се сподели опит и се предста
вят резултати от хидрогеоложки проучвания и проекти за водовземане; да се 
представят нови технологии за проучване и приложения на подземните води.
В работата на  конференцията взеха участие представители на хидрогеоложкия 
елит на страната – академични и университетски професори и проектанти
хидрогеолози от различни поколения с много знания и богат професионален 
опит. Радостно е, че присъстваха колеги от 15 регионални колегии на КИИП, в 
това число и специалисти, в области свързани с проблемите, отнасящи се към 



  4   Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©

изследването, проучването и използването на подземните води. Това  превърна 
конференцията  в изключително интересно събитие наситено с новости в областта 
на теорията и практиката, прилаганите изследователски методи и регионалната 
хидрогеология. Изнесените доклади от  изтъкнати преподаватели и учени от 
МГУ „Св. Иван Рилски“ и ГИ при БАН „Акад. Страшимир Димитров“, както и  
представители на практиката с богат и дългогодишен професионален опит бяха 
изслушани с интерес и предизвикаха задълбочени и ползотворни дискусии. 
През годините между МОСВ като държавен орган отговорен за 
опазването на околната среда и водите и различни организации, фирми 
и колеги членове на КИИП като изпълнители на обществени поръчки 
и частни инвестиционни проекти възникнаха сериозни разногласия 
и противоречия. За подобряване на комуникацията между МОСВ и 
професионалната хидрогеоложка общност и в полза на обществения 
интерес беше отправена покана към Дирекция „Управление на водите“, 
както и Регионалните Басейнови дирекции да участват в организираната 
конференция. С голямо съжаление отбелязваме, че поради неотложни 
служебни ангажименти на конференцията нямаше представители от МОСВ.
Имайки  предвид важността на водите за човека и околната среда  КИИП остава 
отворена за бъдещи срещи и полезни дискусии за управлението на водите. 
Световният опит е доказал, че найдобри резултати се получават, когато органите 
на управлението  работят в една посока с учените и специалистите от практика. 
КИИП за пореден път е готова да подаде ръка на всички заинтересувани от 
опазването и рационалното използване на подземните води в България.
След проведените дискусии на конференцията се подготвиха важни решения, в 
които са дефинирани найострите проблеми пред хидрогеоложката практика и са 
формулирани предложения свързани с проучването, използването и управлението 
на подземните води. Тези решения ще бъдат представени на държавните 
органи с предложения за актуализация на действащата нормативна уредба.
В настоящото издание на списание “Инженерна геология и хидрогеология“ 
са публикувани тези от докладите, изнесени пред конференцията «Актуални 
проблеми на хидрогеологията в България», които бяха представени любезно 
от част от лекторите в завършен вид. Надяваме се, че ако останалите лектори 
представят своите доклади покъсно, те ще бъдат публикувани в някои от 
следващите броеве на списанието. По този начин те да достигнат до поширок кръг 
заинтересувани специалисти, което ще е от полза за хидрогеологията в България. 
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Foreword
The Chamber of Engineers in Investment Design (CEID) was founded in 2003 as a 
national branch organization of engineers carrying out investment and development 
design. A key place in its structure is occupied by the National Professional Section 
«Mining, Geology and Ecology» (NPSMGE), whose members face the serious 
challenge of fulfilling their professional duties in a territory with complex geological 
and tectonic structure, conflicting public and private interests and legislation 
that creates additional difficulties in the implementation of business initiatives. 
Groundwater is an important strategic resource for additional or main water supply 
of many settlements in the country, to which state and municipal authorities turn in 
campaigns during water crises. In such an environment, hydrogeological engineers 
must make responsible decisions related to the study, rational use and protection of 
groundwater from overexploitation and pollution. One of the opportunities for raising 
the awareness and qualification of the designershydrogeologists is the holding of 
work meetings and conferences, at which important problems related to innovations 
in science and practice are considered.

Taking into account the great social and economic importance of groundwater, 
as well as the public interest, the Management Board of CEID supported the 
initiative of NPSMGE for the organization of a National Scientific and Applied 
Conference on «Current problems of hydrogeology in Bulgaria», which was held 
on 04 – 05.10.2019 in the town of Tryavna. The coorganizers of the conference 
were the Bulgarian Groundwater Association (BGWA), the Regional Section of the 
International Association of Hydrogeology (RS IAH) and the Regional Branch of 
CEID Gabrovo town. Its implementation was possible thanks to the financial support 
of the Management Board of CEID, Regional Branch of KIIP – Sofia city, DPM 
Krumovgrad AD, Tymbark Bulgaria AD.

The main objectives of the conference were: to formulate the main problems of 
hydrogeological research; to assess the current state of groundwater; to present 
the possibilities for application of the mathematical models in the hydrogeological 
practice; to share experience and present results from hydrogeological surveys and 
water abstraction projects; to present new technologies for research and applications 
of groundwater.

The conference was attended by representatives of the hydrogeological elite of the 
country – academic and university professors and designershydrogeologists of 
different generations with a lot of knowledge and extensive professional experience. 
It is gratifying that colleagues from 15 regional colleges of CEID were present, 
including specialists in close connected areas to the problems of research, exploration 
and use of groundwater. This made the Conference an extremely interesting event 
full of innovations in the field of theory and practice, applied research methods 
and regional hydrogeology. The reports presented by prominent professors and 
scientists from MGU „St. Ivan Rilski” and the Geological Institute of BAS „Acad. 
Strashimir Dimitrov”, as well as representatives of the practice with rich and long
term professional experience were heard with interest and provoked indepth and 
fruitful discussions.
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Over the years, serious disagreements and contradictions have arisen between the 
MOEW as a state body responsible for environmental protection and water and various 
organizations, companies and fellow members of CEID as contractors of public 
procurement and private investment projects. In order to improve the communication 
between the MOEW and the professional hydrogeological community and in favor of 
the public interest, an invitation was extended to the Water Management Directorate, 
as well to the Regional Basin Directorates to participate in the organized conference. 
We note with regret that due to urgent official commitments at the conference there 
were no representatives from the MOEW.

Given the importance of water for humans and the environment, the CEID remains 
open for future meetings and useful discussions on water management. World 
experience has shown that the best results are obtained when governing bodies work 
closely with scientists and practitioners. CEID is once again ready to lend a hand 
to all those interested in the protection and rational use of groundwater in Bulgaria.

After the discussions at the conference, important solutions were prepared, which 
defined the most acute problems of hydrogeological practice and formulated proposals 
related to the study, use and management of groundwater. These decisions will be 
presented to the state authorities with proposals for updating the current legislation.

In the current issue of the journal «Engineering Geology and Hydrogeology» are 
published those of the reports presented on the conference «Current problems 
of hydrogeology in Bulgaria», which were kindly presented by the speakers in a 
completed form. We hope that if the other speakers present their reports later, they 
will be published in some of the next issues of the journal. In this way, they will reach 
a wider range of interested professionals, which will be useful for hydrogeology in 
Bulgaria.

Eng. Neiko Neikov
Chairman of the organizing committee
of the National Scientific and Applied Conference

 
Prof. Dr. Eng. Georgi Frangov

Chairman of NPSMGE of CEID


