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Abstract. Karst has a wide distribution, both throughout the world and in Bulgaria. The groundwater 
formed in it are important for providing water for the population and for the existence of a number 
of ecosystems. Considering the importance of karst springs, an international project "Most Important 
Karst Aquifer Springs" – MIKAS was started. The project aims to bring together the joint efforts of 
scientists from different countries in order to characterize and promote the most important springs 
in the respective countries. Its organization is carried out by an international Advisory Board, and 
National experts from the respective country are involved in its implementation. The main task is to 
prepare Global and National lists of karst springs representing world and national natural heritage 
for each country. Determining the importance of each source is carried out after applying historical, 
aesthetic, economic, scientific and ecological criteria. In order to unify the selection of representative 
springs by the experts from the different countries, the Advisory Board has proposed a methodology 
for preparing accompanying forms with complex information, including maps, photos, graphics and 
others. As a sample, two completed forms are attached to the adopted Methodology – for the Khanis 
spring, Iraq, proposed for inclusion in the Global List and for the Vrelo Mlave – for the National List 
of Serbia. In Bulgaria, it has been established that there are over 150 karst springs of regional and 
local importance on its territory. Part of the accepted general criteria is applicable to each of them 
with different weight. From these springs, after review and discussion of the existing information, 
it is planned to select a part of them for a more detailed evaluation and possibly their inclusion in 
an extended National list. The weighting of the various criteria will be determined and a summary 
assessment and ranking will be made based on it. On this basis, a National list will be prepared, 
which will include the most highly rated karst springs with the necessary illustrative material for each 
spring. This list will be presented to the Project Advisory Board and it will be discussed with them 
which of the springs could be included in the Global List.
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Резюме. Карстът има широко разпространение както по света, така и в България. Формираните 
в него подземни води имат важно значение за осигуряване вода за населението и за 
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съществуването на редица екосистеми. Предвид важността на карстовите извори е стартиран 
международен проект “Most Important Karst Aquifer Springs” – MIKAS. Проектът има за задача 
да се обединят съвместните усилия на учени от различни държави с цел да се охарактеризират 
и популяризират най-важните извори в съответните страни. Организацията му се осъществява 
от Международен консултативен съвет, като за изпълнението му са привлечени национални 
експерти от съответната страна. Основната задача на изпълнителите е да се изготвят Глобален и 
Национални списъци на карстовите извори, представляващи световно и национално природно 
наследство за всяка страна. Определянето значимостта на всеки извор се осъществява след 
прилагане на исторически, естетически,  икономически, научни и екологични критерии. С 
оглед унифициране на избора на представителни извори от експертите на различните страни 
от Консултативния съвет е предложена методика за изготвяне на съпътстващи форми с 
комплексна информация, включително карти, снимки, графики и други. Като образец към 
приетата Методика са приложени два попълнени формуляра – за извора Ханис (Khanis), 
Ирак, предложен за включване в Глобалния списък, и за Врелото Млаве (Vrelo Mlave) – за 
Националния списък на Сърбия. В България е установено, че на територията ѝ има над 150 
карстови извора с регионално и локално значение. Към всеки от тях с различна тежест са 
приложими част от приетите общи критерии. От тези извори, след преглед и обсъждане на 
съществуващата информация, се предвижда да се подберат част от тях за по-детайлна оценка 
и евентуално включването им в разширен Национален списък. Ще се определи тежестта на 
различните критерии и ще се направи сумарна оценка и класиране по нея. На тази основа 
ще се подготви Национален списък, който да включва водещите по оценка карстови извори 
с необходимия за всеки извор илюстративен материал. Този списък  ще бъде представен на 
Консултативния съвет на Проекта и ще се обсъди с него кои от водещите извори биха могли 
да се включат в Глобалния списък.

Ключови думи: карстови извори, карст, Проект MIKAS, България.

Въведение
Карстът, като съчетание на процеси и явления, има важно практическо и 
научно значение. В него често са образувани уникални природни обекти, които 
представляват туристически интерес и могат да имат екологично значение. 
На окарстяване са подложени около 15% от площта на сушата в света (без 
заледяване) и на нея по данни от 2015 г. са живели около 1,18 милиарда души 
(16,5% от населението на света) (Goldscheider et al., 2020). 

Един от най-важните елементи на карстовите системи са карстовите води. От 
една страна те са основен агент за формиране на карста и карстови ландшафти, а 
от друга, се явяват важен източник за осигуряване на вода за населението и имат 
значение за съществуването на редица екосистеми. Според Stevanović (2019) от 
карстови водоносни хоризонти се водоснабдяват около 678 милиона души. Важни 
естествени водоизточници са карстовите извори, които се използват от дълбока 
древност до сега. Една от основните особености на тези извори е, че са зони на 
концентрирано дрениране на карстови водоносни хоризонти и често са с много 
по-високи водни количества, отколкото извори от пукнатинна и порова среда. 
Това позволява осигуряване на вода от тях за повече хора. Има много примери 
по света за такива извори, някои от които с десетки и стотици кубически метра 
отток (Goldscheider et al., 2020; Kresic, Stevanovic, 2010; Stevanovic, 2019). Често 
такива карстови извори се явяват начало на големи реки. Извори със значителен, 
макар и малко по-нисък, дебит има и в България (Antonov, Danchev, 1980). 

Предвид важността на карстовите извори те са обект на постоянен научен 
интерес. Във връзка с това, на годишната среща на Комисията по карста (KC) 
към Международната асоциация на хидрогеолозите (IAH), проведена по време 
на конференцията EUROKARST в Малага, Испания през юни 2022 г. се взе 
решение да бъде стартиран голям международен проект „Най-важните извори 
от карстови водоносни хоризонти“ (“Most Important Karst Aquifer Karst Springs” 
– MIKAS) (Stevanovic, 2023). Проектът има за основна задача да се обединят 
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съвместните усилия на учени от различни държави, работещи в областта на 
карстовите води. Целта е да се охарактеризират най-важните извори имащи 
значение, привлекателни за научни и туристически посещения за населението в 
съответните страни, да се популяризират широко и да се предпазят от евентуално 
влошаване на състоянието им. 

Организация на проекта 
MIKAS е напълно доброволен проект под егидата на Карстовата комисия към 
Международната асоциация на хидрогеолозите – (IAH) и не се предвижда 
финансиране на участниците в него. Основната му организация се осигурява от 
Консултатитвен съвет (AB – Advisory Board). В него участват председателите 
на Комисията по карста към IAH, регионални отговорници за Западна Европа и 
Океания, Югоизточна и Източна Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна 
и Централна Америка и представители на Междуправителствената хидроложка 
програма (IHP – Intergovernmental Hydrological Programme). Координатор на 
проекта е професор Зоран Стеванович от Белградския университет, който е и 
основен инициатор за него. Регионалните отговорници се свързват и отговарят 
за комуникация с Национални експерти от съответната страна, всеки от които 
може да покани и други изследователи в своя екип. Задача на всеки Национален 
експерт, на основата на съществуващите данни, опита и знанията, е да подбере 
и подкрепи с необходимата информация няколко от по-значимите според 
различни критерии карстови извори и да направи предварителна оценка за 
тяхната значимост – световна или национална. Финално изготвените списъци 
на избраните карстови извори и съпътстващите ги документи с информация 
за тях ще бъдат предоставени на обществеността и могат да бъдат направени 
предложения към националните правителства и институции, за да се осигури 
подкрепа за тяхното запазване, защита и пропагандиране като уникални 
природни обекти. Проектът ще бъде широко рекламиран и популяризиран чрез 
уебсайт, брошури и ще бъде публикувана монография с крайни резултати.

Начин на изпълнение
Първоначалната идея при стартирането на Проекта бе, той да бъде насочен само 
към извори с глобално значение и да се направи един уникален общ Глобален 
списък (MIKAS) на карстовите извори, представляващи световно природно 
наследство. Впоследствие се взе решение всяка страна да подготви и свой 
Национален списък (NIKAS), включващ по-значими извори на нейна територия, 
които не са включени в общия списък. 

Един от най-основните проблеми е по какви показатели се определя 
значимостта на изворите и основанията те да бъдат включени в Глобалния или 
Национален списък за съответната държава. Консултативният съвет е приел за 
селекция да се използват следните критерии:

- Исторически – предвид на това, че карстовите извори са били причина за 
възникването на много градове от древността до сега, някои от тях са свързани с 
археологически или исторически обекти. 

- Естетичен – обикновено този критерий има субективен характер и е свързан 
с живописни обекти, свързани с извираща вода – водопади, езера, пещери, скали. 

- Икономически – този критерий е свързан с използването на водата от 
съответния извор, както и с икономическото състояние на даден район. 

- Научен – определя се от специфичните особености на карстовия 
извор, което го различава от останалите и биха могли да представляват 
изследователски интерес за хидрогеоложката наука, като например особеностите 
и закономерностите на изтичащите от него водни количества, химичен състав, 



  48   Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©

геоложки, геоморфоложки и хидроложки предпоставки за местоположението 
му и други. 

- Екологичен – концентрираното изтичане на подземни води на повърхността 
понякога създава условия за формиране на чувствителни екосистеми, 
включително и с присъствие на застрашени видове. Други от тях са важни 
обекти, свързани с резервати, защитени територии и местности. 

Разбира се, за редица карстови извори са приложими няколко критерия. 
Затова на всеки от тях се препоръчва, но не е задължително, да се въведе 
цифрова оценка от 1 до 5, която да се сумира в обща оценка, позволяваща да има 
възможност за сравняването им по числен показател. 

Подборът на карстовите извори, които ще се предложат за включване в 
Глобалния и Националния списък, трябва да бъде обоснован с необходимите 
данни и илюстративен материал. С оглед унификация Консултативният съвет на 
проекта предлага съответната методика за целта. Разработен е формуляр, в който 
има задължителна информация, включваща:

•	 Местоположение на карстовия извор, координати, административно 
положение;

•	 Литоложки и стратиграфски данни;
•	 Характерни стойности за изтичащите водни количества;
•	 Тип на извора според публикувани класификации;
•	 Характеризиране на карста във водосборния басейн;
•	 Ако изворът се използва – начин на каптиране;
•	 По-важни качествени характеристики на водите;
•	 Наличие на санитарно-охранителни зони;
•	 Екологичен статус;
•	 Списък на използваните литературни източници.

Допълнително от Националния експерт и от неговия екип могат да бъдат 
предоставени данни за:

•	 Приблизителен размер на водосбора на извора;
•	 По-подробна хидрохимична характеристика;
•	 Потенциални и активни източници на замърсяване;
•	 Цели на използване на водите, техническа характеристика, начин и 

режим на обработка и подаване на вода, данни за потребителя;
•	 Друга важна информация по преценка на Националния експерт и 

екипа му, имаща отношение към съответния извор, със значение за 
аргументираното му включване в съответния списък.

Към формуляра се добавят различни видове карти, профили, графики, 
таблици, схеми, снимки. Предвид на това, че се предвижда изгражданата база 
данни да бъде отворена към обществеността, събирането и представянето на 
необходимата информация не трябва да бъде прекалено сложна и да е разбираема 
от неспециалисти. За удобство на Националните експерти от Консултативният 
съвет са дадени два попълнени формуляра от професор Зоран Стеванович за 
представителни извори, предложени за включване, съответно в Глобалния и в 
Национален списък. 

Пример за значим извор, който се предлага да бъде включен в Глобалния 
списък, приложен към Методиката за подбор, е Ханис (Khanis), Ирак. Водите 
му изтичат от еоценски варовици, като дебитът не е висок – между 20 и 150 L/s. 
Общата минерализация е 0,4 mg/L, а температурата – 14ºС. Оценката е направена 
по всички критерии, но основната причина за включване е неговото историческо 
значение като един от най-старите, използвани за водоснабдяване, извори в света. 
Останките от каптажа са от около 7-8 век преди новата ера, откъдето водите му 
заедно с тези от река Гомел (Gomel) по изкуствен канал с дължина над 50 km са 
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Фиг. 1. Илюстративен материал към формуляра за извор Ханис, Ирак: А – карта с местоположение; В – 
фотография на обекти, свързани със старото каптиране на извора; С – възстановка на канала, свързващ 
извора с потребителите (използвани са публикувани по-рано данни).
Fig. 1. Illustrative material to the Khanis spring form (Iraq): A – map with location; C – photo of objects related 
to the old tapping of the source; C – restoration of the channel for connecting the spring with users (previously 
published data was used).

На основата на изготвените формуляри и експертна оценка по приетите 
критерии се провежда селекция кои от изворите ще бъдат предложени да бъдат 
включени в Глобалния и Националния списък и кои на настоящия етап ще 
отпаднат. 

Участие на България в Проекта
Независимо, че България не е голяма страна по площ и население, карстът има 
широко разпространение. Според Popov (1970), разкриващите се на повърхността 
окарстяващи се скали заемат 21,7% от територията на страната. Освен това, 
главно в Северна България, са формирани и карстови водоносни хоризонти, 
които са със значителни площи на разпространение, но не се разкриват на 
повърхността. Естествено, вследствие на това редица градове и села използват за 
питейни и други цели карстови води. Повечето от използваните водоизточници 

били насочвани към някои от големите градове на Асирийската империя. Към 
формуляра са приложени, карти, снимки и схема на реконструкция на канала 
(фиг. 1).

Друг примерно попълнен формуляр е за извор Врелото Млаве (Vrelo Mlave), 
предложен за включване в Националния списък на Сърбия. Изворът е разположен 
в планината Беляница и дренира окарстени горноюрско-долнокредни варовици. 
Той излиза по вертикален канал, изследван до дълбочина 75 m. Дебитът му се 
изменя от 270 до 16000 L/s, общата минерализация е 0,28 mg/L, а температурата 
– 9,2 ºС. За него могат да се приложат всички приети критерии за оценка, като с 
най-голяма тежест е научното му значение. Посочените във формуляра данни са 
подкрепени от приложени карти, схеми, графики и снимки (фиг. 2).
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са от каптирани естествени извори, с изключение на някои селища в равнинните 
части и главно в Североизточна България, които черпят карстова вода чрез 
сондажи. Широкото разпространение на окарстените скали е предпоставка за 
съществуването на изключително много извори, различаващи се по количествени 
показатели, условия на образуване, начин за използване и други характеристики 
(Bonchev, 1939; Boyadzhiev, 1964; Antonov, Danchev, 1980; Damyanova, 2021). 
Съществува публикувана информация за над 150 карстови извора в България, 
което е предпоставка за наличие на достатъчен изходен материал за прилагане на 
предложената Методика за подбор за включване на избрани от тях в Глобалния 
и Национален за България списъци. 

Първата стъпка ще бъде предварителен преглед на съществуваща 
публикувана информацията, при която да отпаднат от селекция, извори с 
локално значение, относително ниски водни количества, сходен характер и не 
представляващи важен интерес в какъвто и да е аспект. Следващата стъпка е 
прилагане на предложената Методика за оценка значимостта на конкретните 
извори. По предварителни данни в България има възможност да се прилагат 
всички критерии: 

- Исторически критерии – В България карстовите извори винаги са имали 
значение за хората, живеещи в различни епохи. Доказателство за това са 
откритите останки от първобитно-общинния строй в пещери до карстови извори, 
например в пещера „Бачо Киро“ при извора „Андъка“. Някои римски градове 
са били разположени в близост до големи извори – Монтанезиум при извора в 
гр. Монтана, Марцианаполис при Девненските извори. Изворът при с. Мусина 
е снабдявал с вода римския град Никополис ад Иструм, построен през II век 
по водопровод с дължина около 20 km (фиг. 3). Обекти с културно-историческо 
значение също са разположени до известни български карстови извори като 

Фиг. 2. Илюстративен материал към формуляра за извор Врело Млаве, Сърбия: А – карта с местоположение; 
В – вертикален профил на изходището на извора; С – фотография на извора; D – графика на изменение на 
водното количество на извора.
Fig. 2. Illustrative material for the Vrelo Mlave spring form (Serbia): A – map with location; B – vertical profile of 
the outlet of the spring; C – photo of the spring; D – graph of change in the discharge of the spring.
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например някои манастири – Дряновския, Соколския, Етрополския, „Свети 
Иван Пусти“ при Враца.

- Естетични критерии са приложими към много карстови извори в страната. 
Красиви езера, някои от които и след допълнителна човешка намеса, са образувани 
при изворите Глава Панега, Клептуза при Велинград (фиг. 4), Безденските 
извори и други. Бигорни образувания и водопади са свързани с изворите при 
с. Крушуна (фиг. 5), при Соколския манастир, с извора „Света Троица“ и други. 

Фиг. 3. Древен каптаж при с. Мусина, област Велико Търново (https://uspelite.bg/otkriha-misteriozna-
podvodna-zala-ot-rimsko-vreme-krai-musinskata-peshtera-1).
Fig. 3. Ancient tape near the village of Musina, Veliko Tarnovo Region (https://uspelite.bg/otkriha-misteriozna-
podvodna-zala-ot-rimsko-vreme-krai-musinskata-peshtera-1).

Фиг. 4. Изворът „Клептуза“, Велинград.
Fig. 4. Kleptuza Spring, the town of Velingrad.
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Много често карстови води излизат в основата на красиви скални комплекси 
като изворите при гара Лакатник, при с. Оплетня и други. Други са свързани с 
пещери – изворите от Деветашката пещера, пещерата при с. Мусина, Церовската 
пещера, извор „Житолюб“ (фиг. 6), „Андъка“, „Куманица“, „Жабокрък“.

Фиг. 5. Водопади при с. Крушуна под извора, Ловешка област (сн. Н. Добрев).
Fig. 5. Waterfalls near the village of Krushuna below the spring, Lovech Region (photo by N. Dobrev).

Фиг. 6. Извор „Житолюб“, гара Лакатник, 
Искърски пролом, Стара планина.
Fig. 6. Zhitolyub Spring, Lakatnik railway 
station, Iskar Gorge, Balkan Mountain.
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- Икономическите критерии са с най-голяма степен на приложение поради 
това, че много от карстовите извори в България се използват за водоснабдяване 
на редица населени места. Изцяло от карстови извори се водоснабдяват градовете 
Смолян (фиг. 7), Котел, Своге, Разлог, Банско и много по-малки населени места. От 
изворите „Бистрец“ и „Лудото езеро“ частично се водоснабдява град Враца, а от 
Девненските извори – Варна. От големия карстов извор „Куманица“ в Троянския 
Балкан се насочва вода към Троян, Ловеч и Плевен. Водите от много карстови 
извори, особено в планинските райони, се използват за рибовъдство – изворите 
при Настан, Беден, Искрец, Безден, Годеч и други. Макар и по-рядко водата  им 
се използва и за добив на енергия – например извора на река Тъжа, извор „Хубча“ 
(фиг. 8). Райони на карстови извори с атрактивен характер са центрове за туризъм, 
отдих и рекреация (фиг. 9). Една от най-проблемните дейности при прилагане на 
икономическите критерии е да се събере информацията от операторите, които 
отговарят за използването на ресурсите на карстовите извори.

- Научни критерии – прилагането им ще се основава на съществуващи 
данни. От началото на 20-ти век досега са публикувани голям брой научни 
публикации, отнасящи се за конкретни карстови райони и извори, с данни за 
условията на формирането на карстовите извори, техните количествени и 
качествени характеристики, закономерностите в изменението на геоложките 
и физикогеографски условия, връзката с климатичните промени и човешкото 
въздействие. Първите от тях са на братята Херман и Карел Шкорпил, които в 
своя труд „Кражски явления в България (подземни реки, пещери и извори)“ 
описват едни от най-важните извори с прилежащите им карстови райони в 
страната (Škorpil, Škorpil, 1900). Един от пионерите в  българската географска 
и геоложка наука А. Иширков описва някои от интересните карстови извори 
– „Глава Панега“, Девненските извори (Ishirkov, 1900, 1905) и други. Редица 
задълбочени проучвания на водещи хидрогеолози, свързани с проектиране на 
хидротехнически съоръжения в карстови райони са обобщени от Д. Яранов 
(Yaranov, 1959). Последващите изследвания на карстови извори са свързани с 
изясняването на предпоставките за появата  на карстовите извори, определяне 
зоните на подхранването им и охарактеризирането на карста и карстовите форми 
в тях, количествени и качествени промени, анализ на режимни данни, влияние 
на антропогенни фактори. Някои от многото локални изследвания, които биха 

Фиг. 7. Извор „Долно врело“, каптиран за водоснабдяване на гр. Смолян.
Fig. 7. Dolno Vrelo Spring, taped for the water supply of the town of Smolyan.
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могли да спомогнат за бъдеща оценка при селектирането на най-важните 
карстови извори в България са публикувани от (Boteva, Raykova, 1968, 1970; 
Raykova, Vasileva, 1973; Boteva, 1975; Troshanov, Etropolski, 1988; Troshanov, 1992; 
Benderev et al., 1997, 1998, 2001, 2006, 2014, 2017, 2020, 2022; Benderev, Shanov, 
1997; Eftimi, Benderev, 2007;  Gerginov, Orehova, 2010; Mihaylova, Benderev, 2010; 
Damyanova, Benderev, 2016; Damyanova et al., 2016, 2017; Mihaylova et al., 2022 
и други). 

Фиг. 8. Извор „Хубча“, използван за хидроенергийни цели, Централни Родопи.
Fig. 8. Hubcha Spring, used for hydropower purposes, Central Rhodopes.

Фиг. 9. Басейн върху субтермален извор „Мосомище“, Южен Пирин.
Fig. 9. Pool on the subthermal spring Mosomishte, South Pirin Mountain.
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- Екологичните критерии се определят от ролята на карстовите извори 
за наличието на чувствителни екосистеми като например, свързани със 
стигобионтна фауна, специфична водолюбива флора и фауна. Друг момент 
е да се определи дали конкретният извор е свързан с природен резерват, 
защитена територия, защитени местности. Така например цялата водосборна 
площ на големите карстови извори „Язо“ и „Кьошка“ попада на територията 
на Национален парк „Пирин“. На границата на Национален парк “Централен 
Балкан“ и резерват „Стенето“ е изворът „Куманица“. Редица карстови извори 
също имат връзка с резервати, защитени местности или са разположени в зони 
по Натура 2000. Като пример за сериозно екологично значение може да се 
посочи изворът „Житолюб“, който е разположен на територията на природен 
парк „Врачански Балкан“, в обсега на защитена местност „Лакатнишки скали“ и 
е свързан с природната забележителност пещерата „Темната дупка“, през която 
преминават част от водите, излизащи в извора. Няколко извора или части от 
техните водни течения в пещери, освен извора „Житолюб“ с пещерата “Темната 
дупка“, са обявени за природни забележителности – пещерата в с. Мусина, 
пещера „Понора“, свързана с извора „Жабокрък“, подземната речна система 
Горен и Долен парник, пещери и извори на Младежка река, изворните пещери 
„Деветашката“, „Топля“, „Рушовата“, „Гаргина дупка“, големият карстов извор 
„Глава Панега“.

Предполага се, че след подробно запознаване със съществуващата 
информация, личен опит и познания на експертите занимаващи се с карст и 
карстови води в България, ще бъдат подбрани приблизително 20-30 значими 
карстови извора, които ще са обект на по-детайлно внимание. Ще се определи 
тежестта на различните критерии и ще се направи сумарна оценка и класиране 
по нея. На тази основа ще се подготви Национален списък, който да включва 
водещите по оценка карстови извори и ще се оформят окончателни варианти 
на изискваните, съгласно Методиката формуляри с необходимия за всеки извор 
илюстративен материал. 

Заключение
Изготвеният Национален списък на значими карстови извори, заедно с 
попълнените формуляри, ще бъде представен на Консултативния съвет 
на Проекта и ще се обсъди с него кои от водещите извори биха могли да се 
включат в Глобалния списък. Това ще популяризира в световен мащаб карста и 
карстовите води в България. Изготвените материали ще бъдат предоставени на 
заинтересувани ведомства като Министерство на околната среда и Районните 
инспекции, на Министерството на туризма, Министерството на благоустройството 
и регионалното развитие, на общини, на територията на които са избраните 
извори, учебни заведения, на фирми и юридически лица, ползващи водите от тях  
с цел тяхното опазване и популяризиране. Подготвеният илюстративен материал 
към съответните формуляри може да послужи за изготвяне на информационни 
табла в районите на съответните извори.
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