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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият хидрогеоложки доклад за оценка на ресурсите на находище на 

минерални води Благоевград – р. Струма – област Благоевград, община Благоевград,             

с. Зелен дол – изключителна държавна собственост е извършено на основа на Договор 

№6/19.09.2011 г. между Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград – 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и фирма „ГЕОГРАФ” ООД – ИЗПЪЛНИТЕЛ и представлява Етап 1.  

Дейностите по Договора са разделени на следните три етапа: 

� Етап 1 – Хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси; 

� Етап 2 – Пълен актуален анализ на техническото състояние на водовземните 

съоръжения; 

� Етап 3 – Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-

охранителна зона около находището на минерална вода. 

Към момента минералните води от находището се разкриват с два сондажа – Сондаж 

14ХГ, намиращ се западно от река Струма в двора на стари оранжерии и от Сондаж 1ХГ, 

намиращ се източно от река Струма, в двора на разсадник. 

Хидрогеоложкият доклад за оценка на ресурсите на находището е изготвен на базата 

на: 

� Направен оглед и картировка на обследвания район; 

� Геодезическо заснемане на съоръженията (Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ) и на 

съществуващи сгради и масивни огради около тях; 

� Актуална карта на възстановената собственост (КВС), закупена от 

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и кадастрална карта (КК), 

закупена от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК); 

� Резултати от стари проучвания, извършвани при първоначалното проучване на 

находището, при строителството на сондажите и следващи разработки до 

момента; 

� Направено е опитно водочерпене в двете съоръжения с проследяване на 

възстановяването. Водочерпенето в Сондаж 14ХГ е с продължителност 186 

часа, а в Сондаж 1ХГ – 114 часа.  Проследено е възстановяването на водното 

ниво и в двата сондажа, както и възстановяването на водното ниво в Сондаж 

1ХГ вследствие на спирането на помпата в Сондаж 14ХГ; 



 

 

4 

 

� Извършване на геофизични проучвания на сондажните стволове на двата 

сондажа по два метода – резистивиметрия и термометрия на сондажите; 

� Видео обследване на ствола на сондажа, извършено със специална видео 

апаратура; 

� Пълен химичен и радиологичен анализ, извършен в Изпитвателна лаборатория 

„Еколаб” към „Диал” ООД; 

� Актуален микробиологичен анализ на минералните води по показателите 

мезофилни аеробни микроорганизми, колиформи, ешерихия коли, 

ентерококи, псевдомонас аеругиноза, сулфитредуциращи клостридии за 

Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ. Изпитванията са извършени в Орган за контрол от 

вида А при РЗИ – град Благоевград. 

Разработката е организирана и обединява всички необходими данни в съответствие с 

изискванията посочени в чл. 29, ал.1 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване 

и опазване на подземните води, както и изискванията на Закона за водите. 

Полските обследвания на място са извършени през периода от 20.09.2011 г. до 

15.10.2011 г. от екип с ръководител инж. Борислав Борисов. 

Геодезическото заснемане е извършено на 07.10.2011 г. от екип с ръководител       

инж. Красимир Зиновиев. 

Проведеното опитно водочерпене е извършено през периода 05.10÷13.10.2011 г. от 

екип в състав инж. Борислав Борисов и инж. Сотир Плочев. 

Сондажно-геофизичните проучвания са извършени от инж.геофизик Асен В. Митев на 

15.10.2011 г. 

Събирането и систематизирането на архивните проучвания на находището е 

извършено от инж. Виолета Зиновиева. 

Хидрогеоложкия доклад е изработен от инж. Борислав Борисов, инж. Красимир 

Зиновиев и инж. Виолета Зиновиева. 

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Находището на минерални води, предмет на настоящата разработка се намира на 

около 1500 метра западно от регулационните черти на град Благоевград и на около 1500 

метра източно от село Зелен дол. Находището е разкрито от две водовземни съоръжения – 

Сондаж 1ХГ, намиращ се на около 80 метра източно от река Струма в имот 39.26 (Разсадник) 

в землището на град Благоевград с ЕКАТТЕ 04279 и Сондаж 14ХГ, намиращ се на около 150 
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метра западно от река Струма в имот №0.220 (стара оранжерия) в землището на село Зелен 

дол с ЕКАТТЕ 30702. 

Ситуация на двете водовземни съоръжения е представена в приложения с номера 1 и 

2 съответно за Сондаж 1ХГ и Сондаж 14 ХГ, а на фигура 1 е представено тяхното 

местоположение, спрямо околните населени места. 

 

 

Фигура 1. Местоположение на находището, мащаб 1:25 000 

Координатите на съоръженията са заснети с двучестотен GPS приемник CHC в 

кинематичен режим на работа. Координатите са получени в координатна система 1970 г. и 

са трансформирани в координатна система WGS-84 и са представени в Таблица 1. 
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Таблица 1. Координати на съоръженията 

№ на 
точк а  

Коор динатна  система –  
1970 г .  

Геогр афски 
коор динати – WGS-84  

Надмор ска височина 
Балтийска  ВС 

H,  m 

X,  m Y,  m 
B ,  

. . . ˚ . . . ̕ . . .  ̋  
L ,  

. . . ˚ . . . ̕ . . .  ̋  
Устие Тер ен 

Водно 
ниво  

Сондаж 
1ХГ  

4526838.343 8476457.065 42°00 '21.9  23°03 '25.9  323.703  323.3  323.553 

Сондаж 
14ХГ  

4526682.471 8476182.707 42°00 '16.8  23°03 '14.0  322.629  325.5  322.779 

2. ОБЩИ ДАННИ ЗА НАХОДИЩЕТО 

В района на Благоевград са известни две находища на термоминерални води, 

отстоящи едно от друга на разстояние от около 4 km – находище на минерална вода 

„Благоевград”, гр. Благоевград и находище на минерална вода „Благоевград – р. Струма”,    

с. Зелен дол, община Благоевград.  

Районът на термоминерално находище „Благоевград – р. Струма”, обект на 

настоящия доклад, заема южната част на Благоевградската котловина и североизточните 

отдели на Влахина планина. Участъкът на находището се разполага на десния бряг на река 

Струма, на около един километър и половина западно от регулационните граници на град 

Благоевград. Разположението на двете водовземни съоръжения, разкриващи находището 

(Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ) е представено на фигура 1. 

2.1. Геоложка и хидрогеоложка характеристика 

Благоевградската котловина е разположена в средното поречие на река Струма, 

между западните склонове на Рила планина, областта Пиянец и склоновете на Влахина 

планина. В меридионална посока от север от скалния праг на река Джерман при град 

Дупница, на юг до Струмската клисура около село Железница, тя се простира на дължина 

около 33 km. Максималната ѝ широчина в долното течение на Рилска река е около 12 km. 

Релефът на котловината е равнинно хълмист, акумулативен и ерозионен, дълбоко 

скулптуриран от речно-овражната система главно на източните притоци на река Струма, 

събиращи водите си от Рилския масив. Най-широко пространство заемат делувиално - 

пролувиалният шлейф край склоновете на Рила, двете заливни и ниски тераси на река 

Струма и наносния конус с акумулационните тераси на река Рилска. 

При геоморфоложкото райониране на страната котловината е отнесена към 

морфоструктурите на унаследените през кватернера плиоценови грабенови басейни в 
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района на Струмската грабенова долина от областта на Рило-Родопския планински масив (Ж. 

Гълъбов, 1982).  

2.1.1. Геоложка характеристика 

В геоложкия строеж на фундамента на самата Благоевградска котловина участват най-

старите /архайски - долнопротерозойски/ скали, а в нейния седиментен пълнеж - най-

младите /неоген-кватернерни/ наслаги. Холоценските наноси продължават да запълват 

котловината и сега. Западната и оградна рамка се състои от гнайсовите и амфиболовите 

метаморфити на Влахинския блок, върху който са запазени малки фрагменти от долно 

мезозойските седименти на Краището, Струмските диоритни интрузии и седиментните свити 

от югоизточната покрайнина на Бобовдолския въглищен басейн. Западните склонове на 

Рилския масив, ограничаващи котловината на изток са изградени от гнайсовите и 

мигматитовите комплекси, сред които са внедрени палеозойските гранитови и диоритови 

интрузии. 

В разглеждания район се разкриват следните литостратиграфски единици: 

Докамбрий 

Огражденският (Прародопски) комплекс (надгрупа) – PεC – се представя от най-

старите (архай - долнопротерозойски) скали в областта: амфиболити, двуслюдени гнайси, 

шисти и мигматити. 

Към най-долната част на геоложкия разрез отнасят Тросковската група (cPεB) от 

амфиболитите с Четирската амфиболова свита (Загорчев, 1989), с ивиците предимно от 

биотитови, амфибол-биотитови шисти и гнайсошисти, лептинити, малки лещи от нечисти 

мрамори и др. Сред амфиболитите се срещат и отделни тела от метаморфозирани 

ултрабазити, превърнати на места в метасерпентинити, талкови и пр. шисти, както и 

метаморфозирани базични вулканити. Скалите от амфиболовата група се прослояват и 

пресичат от кварцови и пегматитови жили. Максималната дебелина на амфиболовата свита 

се оценява на 500 m (Маринова, 1993). Тези скали изграждат части от южната преграда на 

котловината и югозападните участъци на Рила. Към същата група бихме могли да отнесем и 

скалите под неогенската и кватернерната покривка, срещнати със Сондаж 14ХГ (с дълбочина 

до 477 m), западно до термалните извори в река Струма. Общо взето, разкриващата се 

амфиболитова група се характеризира с относително слаба водообилност на подземните 

води (с изключение на дълбочинното хидротермално проявление от разломените 

ортоамфиболити в споменатия сондаж). 
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Фигура 2. Геоложка карта на района, мащаб 1:25 000 

Гнайсовият - мигматитов комплекс (Малешевската група - РεС) заляга с преход над 

амфиболитовата свита и е представен главно от биотитови и двуслюдени ивичести гнайси, от 

ивичести мигматити с очна, небулитова, птигматитова текстура. По-рядко, на места се срещат 

двуслюдени гранатови шисти и амфиболитови тела (Бояджиев и др., 1959ф).  

Сред гнайсите и мигматитите, източно от Благоевград и западно край река Струма, се 

срещат неправилни тела и лещи - “протрузии” от базични мета-вулканити - предимно 

амфиболити с кварц, епидот, гранат и рутил.  

Комплексът е много богат на пегматитови, аплитови и кварцови жили. Неговата 

разкрита дебелина достига 1000 метра. 
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Гнайсите и мигматитите изграждат значителни площи в южните дялове на Западна 

Рила (южно от град Рила) и източната Влахинска покрайнина. Те се явяват и главните 

акумулатори и проводници на благоевградските хидротерми. 

Родопски гнайсов комплекс (надгрупа). Към комплекса отнасят свитата на 

мигматизираните ивичести, биотитови и двуслюдени гнайси, съдържащи кордиерит 

(Димитрова, 1960) и/или гранат и са причислени към свитата на Богутевските плагиогнайси 

(bogPεD) от Рупчовската група. Свитата доминира в строежа на северозападна Рила. 

Действителната ѝ дебелина не е определяна, но се предполага, че не надвишава 2000 метра. 

Сред нея са внедрени големият Калински гранитов плутон и малкото гранитово тяло 

североизточно от село Бадино. 

Диабазовият - филитоиден комплекс (Рε) участва в строежа на незначителни участъци 

източно от град Дупница и западно край река Струма, около село Бураново, като отделни 

разпокъсани малки фрагменти. Скалите са практически неводоносни. 

Палеозой  

Магматити 

Магмените скали от Струмската диоритова формация се разкриват при град Дупница, 

между град Бобошево и село Каменик (предимно диорити) и в град Рила - гранодиорити 

(Стефанов, Димитров, 1936; Димитрова, 1967; Вълков и др., 1980). Диоритите прехождат в 

габродиорити, габра, кварц-диорити и гранодиорити. По калиево-аргоновите съотношения в 

амфиболи от диорити при Дупница, П. Лилов (1981) определя геоложката им възраст като 

вероятен венд - камбрий. В диоритните интрузии се съдържат незначителни термални води 

без естествени хидротермални проявления в района. 

Сред диоритовата формация се срещат спорадично амфиболови пегматити и дайкови 

базични скали с разнообразен минерален състав. 

Биотитовите гранити (наричани не особено сполучливо “среднозърнести”) изграждат 

Калинския плутон и малкото интрузивно тяло, североизточно край село Бадино, в масива на 

северозападна Рила. Гранитите се масивни, левкократни, средно зърнести, на места до 

едрозърнести и порфироидни. Рядко сред тях се срещат тънки пегматити, кварцови жили и 

разнородни дайки. Абсолютната геоложка възраст на рилските биотитови гранити, както и 

“южнобългарските” гранитоиди от Западните Родопи не е адекватно определена. По К/Ar и 

оловните изотопи са получени “противоречиви” възрасти, , вариращи между 50 и 85 

милиона години, които се интерпретират различно (Бояджиев, Лилов, 1976; Арнаудов и др., 

1979, 1980, 1981 и др.). Тяхната петрология, разпространение и взаимоотношения с 
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вместващите метаморфити и секущите ги скали по приляга преобладаващото схващане 

образуването им да се отнася към херцинската епоха през горния палеозой.  

Калинските гранити са напукани, свежи и се отличават с относително по-висока 

водоносност от метаморфитите сред целия рилски кристалинен комплекс.  

Горно палеозойски и долно мезозойски седименти са запазени от ерозията само като 

отделни малки разкрития в най-западната окрайнина на разглежданата територия. 

Към пермската система (skP) фрагментираните останки от червени слюдести 

пясъчници и конгломерати (трудно отличими от долнотриаските) разкрити южно от град 

Бобошево и в околността на село Каменик, отнасят без стратиграфски доказателства 

Загорчев (1980), Т. Дундалов (1983), Маринова (1991, 1993). 

Мезозой  

Триаска система 

Долен триас. Червеникавите теригенни пясъчници (също слюдести) и конгломератите 

около село Каменик и град Бобошево, с дебелина около 50 метра, причисляват към 

Петроханската теригенна група - Мърводолска свита (mvТ1). 

Долен - горен триас. Мергелите, пясъчниците и масивните варовици, които бележат 

началото на мезозойската морска седиментация в областта се обединяват в Искърската 

карбонатна група - Свидолска (svT1) и Могилска (mgT2) (Маринова, 1991,1993). 

Афанитовите варовици, с дебелина над 100 метра, изграждащи малките хорстове 

около село Каменик са с карн - норска възраст, определена от Трифонова и др. (1984) - 

Трънска свита (trT3). 

Юрска и кредната системи 

Не са представени в областта. Съвсем условно за горнокредни магмени проявления 

се считат няколко незначителни телца от аплитоидни пегматоидни гранити около Калинския 

гранитен интрузив. Същевременно се допуска, че част от тях могат да имат палеогенска 

възраст (Маринова, 1993). 

Неозой 

Палеогенска система 

Най-горните три от шестте седиментни задруги, запълващи Бобовдолския въглищен 

басейн (грабен), (изследвани от Берегов, 1941; Каменов, Константинова, 1951; Каменов, 1959 

и др.) са разкрити в неговото югоизточно продължение. 

Пъстра подвъглищна задруга (4Pg3
2-3) е представена от конгломерати и пясъчници с 

прослойки от алевролити, тънки аргилити, на места - и въглищни лещи. Максималната ѝ 

дебелина достига 500 метра. Най-обхватно тя е разпространена в северозападния ъгъл на 
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областта. Възрастта на задругата, по определенията на село Чернявска е среден - горен 

олигоцен. 

Условно към тази задруга се причисляват и здраво споените блокажни и валунни 

брекчоконгломерати, покриващи гнайсите източно от габродиоритния интрузив при град 

Рила (Вълков и др., 1980ф). Те биха могли да се възприемат и като част от палео-наносен 

конус на Рилска река с по-млада възраст. Значителна е тяхната прилика с подобни по фациес 

отложения датирани като плейстоценски, изграждащи природните забележителности 

“Метеора” в съседна Гърция. 

Въгленосната задруга (5Pg3
3) прехожда от пъстрата задруга и се състои от пясъчници, 

дребнокъсови конгломерати, песъчливи глини, въгленосни аргилити и три пласта кафяви 

въглища. Разкриващата се дебелина на задругата е до 100 метра. Определението на споро-

поленовите съобщества доказват горно олигоценската и възраст (Cernjavska, 1977). 

Задруга от тънкослойни аргилити (6Pg3
3), с постепенен преход от въгленосната, се 

разкрива на съвсем малка площ на източния край на басейна. Сред аргилитите се срещат 

прослойки от битуминозни аргилити и пясъчници. Общата ѝ дебелина достига до 300 метра. 

Възрастта и се приема също за горно олигоценска.  

Водоносността на разкриващите се палеогенски задруги е незначителна. Дълбоко 

лежащите седименти под неогенската и кватернерната покривка в северната част на 

Благоевградската котловина са с неизяснена термоводоносност. 

Малкото вулканско тяло сред гнайсовия комплекс, северно от град Благоевград 

представлява единично проявление на най-младата, може би олигоцен - неогенска 

магматична активност в изучаваната територия. Този феномен заслужава специално 

изследване и от гледна точка на неговото влияние върху формирането и разположението на 

термалното изворно находище в града. 

Неогенска система 

Неогенските, главно грубо кластичните алувиални и пролувиални седименти, с голяма 

дебелина, запълват Благоевградския грабен между град Дупница и квартал Струмско (град 

Благоевград), както и другите котловинни басейни по поречието на средна Струма. 

Подробни литостратиграфски изследвания, описания и твърде дробна подялба на 

седиментите в басейна прави П. Бакалов (1977-1982). Като литостратиграфска единица 

същият автор въвежда Благоевградската система, представена от песъчливи глини и 

алевролити, конгломерати и брекчи с обща максимална дебелина около 1200 метра. В 

системата три ъглови несъгласия на наслояване ограничават четири вътрешни басейнови 

седиментационни цикли или интертеми, които авторът (П. Бакалов, 1978) именува: Стобска 
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(от брекчи и брекчоконгломерати, с дебелина 500 метра), Белополска (конгломерати - 300 

метра), Слатинската (песъчливи глини, конгломерати и брекчоконгломерати - 700 метра) и 

Елийска (песъчливи алеврити с гравелити - 50 метра). В най-старата Слатинската интертема 

отделя три свити: Покровнишка (конгломерата) свита с шест литоложки члена, Джерманска 

(песъчливи-глинеста) и Еминовска (брекчоконгломератна). Другите интеритеми преименува 

в свити, съответно: Бадинска (с два члена), Бараковска (със седем члена и  размивни граници 

между тях) и Топузишка, с плейстоценска, вероятно вилаф-ранкска възраст (П. Бакалов, 

1979). Авторът, както и предишните изследователи приемат алувиалния и колувиалния 

генезис на наслагите. 

П. Недялков, Е. Коюмджиева и др. (1990), въз основа на изследванията на П. Бакалов 

и интерпретациите на данните от 14 сондажа от радио-геоложките проучвания, ревизират 

описаните преди това от П. Бакалов литостратиграфски единици и при фациалното и 

вертикалното разчленяване отделят само две - Джерманска и Бараковска свити, отложени 

през два седиментационни горнонеогенски цикъла. 

В източния дял на басейна се разкриват грубо отломъчните отложения от 

Бараковската свита (bN1) (Бакалов, 1979; Недялков и др., 1990) на пролувиалния шлейф, 

опасващ подножието на Западно рилските склонове. Подпланинският фациален пояс се 

изгражда предимно от несортираните брекчоконгломерати, конгломерати и пясъчни наноси 

от старите наносните конуси и склонови натрупвания на поройни реки, потоци и „сели”, 

спускащи се от интензивно повдигащата се планинска ограда. По-дребно късовите и ситно 

зърнестите отложения - конгломерати, разнозърнести пясъчници, песъчливи глини, 

алевролити и редки лещи от песъчливи сладководни варовици са утаени от непостоянните 

водни палео потоци в пространствата по-отдалечени от областта на подхранване, т.н. 

„временнопотокова фациална зона” (Недялков и др., 1990). Сред тях, югозападно от град 

Кочериново и при село Пороминово се съдържат и прослойки от вулкански туфи (Ил. Божков 

и др., 1983). Туфите, както и разкритията на вулканското тяло по западния ръб на Рила 

свидетелствуват за най-младата еруптивна проява и в ареала на изследваната област, 

източно от река Струма. 

Литоложката граница между двете свити е преходна, постепенна. За долна граница 

на Бараковската свита от „втория седиментационен цикъл” се приема хоризонта с 

олистостромите. Блоковете от гнайси, с внушителни размери (и над 100 метра) са установени 

например в дълбокия дол североизточно от изселеното селце Стари дол (П. С. Петров, 1959); 

югоизточно от село Джерман (Вълков и др., 1980ф; Дундалов, 193ф). С ерозионна 

повърхнина свитата се покрива от еоплейстоценските и холоценските, делувиално-
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пролувиални и алувиални наноси. Справедлива е забележката на Р. Маринова (1993), че 

Недялков и др. автори са отнесли към свитата и част от кватернерната покривка. Дебелината 

на Бараковската свита е оценена от 100 до 200 метра (Маринова, 1993). Съдейки по данните 

от сондажите и геоложките профили общата дебелина на свитата от двата седиментационни 

цикъла е не по-малка от 600 метра. Геоложката възраст на пролувиалните отложения от 

втория цикъл на Бараковската свита по взаимоотношението и с Джерманската свита, по 

палеонтоложките определения на останки от гръбначни животни и по литофациални 

аналогии със съседни райони се предполага като понтска - Бакалов и др. (1977); Николов 

(1985) и понт - дакска - Дундалов (1983ф); Недялков и др. (1990). Водоносността на свитата е 

неизучена. 

Както се вижда, отсъствието на палеонтоложки доказателства затруднява точното 

датиране на седиментите не само в този междупланински грабенов басейн. Прегледът и 

интерпретирането на геоложките колонки на многобройните сондажи в басейна и 

околностите му се натъква не само на неадекватна документация на преминатите седименти 

и скали, но и на противоречиво (или произволно) тяхно литостратиграфиране. Може би 

бъдещите задълбочени регионални, комплексни  изследвания по методите на басейновия 

анализ ще допринесат за по-пълно изясняване на литостратиграфията и палеогеоложките 

условия в младите междупланински котловини, значими и за приложните геоложки 

дейности. 

Кватернерна система 

Кватернерните - еоплейстоценски, плейстоценски и холоценски отложения покриват 

големи площи от котловината. 

Алувиални, едри несортирани чакъли с пясъчен запълнител от най-високите речни 

тераси и от стария наносен конус на река Рилска се разполагат върху неогенските седименти 

край град Кочериново и северно от град Благоевград. Дебелината им е от няколко метра до 

50 метра. По хипсометричното им разположение се приемат за еоплейстоценски 

образувания. 

Алувиални плейстоценски и холоценски чакъли с валуни и пясъци заемат заливните и 

надзаливните тераси на реките Джерман, Струма, Рилска, Бистрица и техните притоци. 

Максималната им дебелина от 50-55 метра е установена със сондажи при град Рила и 

западно от град Благоевград. 

Пролувиалните чакъли и пясъци изграждат наносните и поройните конуси при устията 

на множество реки и долове по терасите на река Струма и край планинските склонове. 
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Алувиалните и пролувиалните слабо свързани седименти са най-водообилни 

проводници на пресни подземни води в басейна. 

В Рила, по долината на северната река Бистрица и други са запазени останки от 

ледникови и речно-ледникови несортирани чакъли, валуни, блокове и пясъци. 

Делувиално-пролувиалният наносен шлейф от грубоотломъчни брекчи, 

брекчоконгломерати и пясъчно-глинести седименти покрива отложенията на Бараковската 

свита, също върху размивна повърхност и заема обширни пространства край западните 

склонове на Рила планина. Бакалов (1978) ги отделя като самостоятелна Бадинска свита. 

Източно от село Джерман сред блокажите се срещат и грамадни скални олистостроми с 

размери от стотици метри (Дундалов, 1983). Дебелината на отложенията нараства с 

приближаването към планинските склонове, където достига до около 150 метра. По 

намерените край село Бадино фосилни останки от носорог, възрастта им се приема за 

еоплейстоценска (Бакалов и др., 1977). 

По склоновете и между поройните конуси са образувани делувиални песъчливо-

глинести отложения със скални късове и дебелина до 10-15 метра. В подножието по 

планински стръмнини с интензивно тектонски натрошени скали са срутени и скални 

блокажи. 

2.1.2. Тектоника 

В тектонско отношение Благоевградската котловина представлява палеогенски 

грабен, оформен между хорстовидно издигащите се масиви на Рила, Осоговската и Влахина 

планина. От североизток грабенът се ограничава от крупен разлом, който минава през град 

Благоевград и се означава като Благоевградски разлом. Има простиране северозапад-

югоизток. Ширината на милонитната зона достига при град Благоевград 200-300 метра. На 

около 500 метра североизточно от тази зона се наблюдава втора по-слабо изразена 

дислокационна зона със същото пространие и затъва на югозапад. 

Като югозападна тектонска граница на грабена служи Струмската разломна зона. Към 

тази зона се отнасят предимно нарушения със север-северозападна посока. Силно 

разломената зона е широка 3 km, а с някои сателити до 5 km. 

Основната зона се проследява между селата Покровник и Струмско, през 

Железничкия пролом до местата източно от град Симитли. 

Посоката на разломите е 155-180°, а наклоните 65-90°. Проявени са като различно 

мощни катаклазни зони с тектонски глини по повърхнините на самите разломни нарушения. 
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Особено добре са изявени геоморфоложки, като се маркират от подредените напречно на 

тях наносни конуси и свлачища, а също и по стръмнте откоси на фацетираните склонове. 

Добре изразен морфоложки е разломът северно от село Покровник, който преминава 

през участъка на термоминерално находище „Благоевград – р. Струма”. Тук точното 

разположение на Струмската разломна зона е маскирано от кватернерните отложения, но 

безспорна е привързаността на находището към нея. 

Общо характерно за Струмската зона са разседните и отседните движения. Сумарният 

отседен ефект е не по-малък от 3-4 km, а разсядането по отделните разломи е вероятно от 

порадъка на стотина метра. 

Сериозни указания за времето на движенията липсват. Вероятно те са продължили и 

през кватернера. 

По-горе описаните крупни разломни зони преди времето на плиоцена се оформя 

грабенът на Благоевградската котловина. Напречно на тях се проявяват по-млади 

(плиоценски и следплиоценски) разсядания. Тектонските движения по някои от тях 

продължават и през кватернера. 

По десния склон на река Благоевградска Бистрица, северно от град Благоевград, се 

установява напречно разсядне, почти успоредно на реката – Бистришки разсед. Стритата 

зона е широка около 80 метра. Посоката му е североизток-югозапад. Разломът е стръмен, 

като по протежението си изменя посоката на затъване. По това разсядане е пропаднала 

южната част на котловината, която продължава да потъва, за което говори интензивното 

натрупване на пролувиални материали в южния край на полето, както и значителната 

мощност на алувиалните отложения в участъка на Струмското термално находище, 

установена по данните от проведените сондажни проучвания. 

В участъка на находището, по сондажни и геотермични данни, в метаморфитите от 

подложката се установяват две напречни на Струмската разломна зона тектонски 

нарушения, едно от които е с посока североизток-югозапад и вероятно се явява като 

югозападно продължение  на Бистришкия разсед. 

Другото нарушение, което се явява и термоводоносно, има посока север-североизток 

– юг-югозапад и затъване на северозапад. 

Напречните разсядания са изиграли главна роля за формирането  на 

термоминералните находища. Те вероятно се явяват и проводници на термалните води, 

предвид младата им възраст на проявление и радиалното им разположение спрямо 

масивите на Рила и Влахина планина. 
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По-старите разломни зони вероятно играят баражираща роля по отношение на 

дълбоко циркулиращите подземни води. 

В зоната на пресичането на Бистришкия и Благоевградския разлом се проявява 

Благоевградското термоминерално находище. 

В участъка на пресичане на Струмската разломна зона с гореописаните напречни 

разсядания в близост с река Струма се проявява термоминералното находище „Благоевград 

– река Струма”.  

2.1.3. Хидрогеоложка характеристика 

Подземните води в района според дълбочината на циркулация, химически състав и 

температура са два главни типа: 

1. Студени пресни води - В Благоевградския басейн, както и в други междупланински 

грабени по Струмската разломна зона са представени два основни типа водоносни 

структури (системи):  

а) Хидрогеоложка система (ХГС) на силикатните (метаморфните и магмените) скални 

комплекси с пукнатинни подземни води в грамадния “хидрогеоложки масив “ на 

Рила планинна; 

б) Седиментите с пластови (порови) води в наложения терциерен басейн. 

2. Термоминерални води с дълбока циркулация, привързани към пукнатините на 

разривните тектонски структури (разломи и разседи) – Термоминералните води са 

привързани към пукнатините на тектонските нарушения в метаморфните скали, 

изграждащи Влахина планина и мантията на гранитния плутон на Рила. 

В района са известни и проучени следните проявления на термоминерални води: 

Термоминерално находище „Благоевград” - Находище на минерална вода 

“Благоевград” представлява водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в гнайсово-

мигматитовия комплекс с докамбрийска възраст (ArPεεεεC) на Влахинския блок в югозападната 

част на Рилския хорст.  

Включено е под № 10 в списъка на находищата на минерални води - изключителна 

държавна собственост (Закон за водите, приложение 2 към чл. 14, т. 2). То се намира в 

северния край на града по южния скат на възвишението “Бранището” (местността 

“Тумбата”), на 414 метра надморска височина. Изворите са привързани към напукани, 

натрошени и нашистени, милонитизирани и хидравлично променени биотитови и 

двуслюдни гнайси с кварц-фелдшпатни прослойки и жилки. Появата им е обусловена от 

напречни субпаралелни разломи и пукнатини в СИ посока.  
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Термалната зона се намира в северната част на града, в една тясна падина и има 

посока ССЗ - ЮЮИ. 

Зоната с дължина 200 m и широчина 30 m започва от пералнята и свършва при 

стадиона на град Благоевград. От северозапад е ограничена от възвишението в района на 

Митрополията, а от другата страна от улица "Неофит Рилски". 

Общият експлоатационен дебит на находището възлиза на 13.5 l/s, а температурата 

на водата – 54÷55°С (Заповед № РД-557/07.05.2003 г. на Министъра на околната среда и 

водите). 

Физическите параметри характеризират водите от находище “Благоевград” като 

хипертермални и слабоалкални рН=6.9÷8.19. При замервания на място електрохимичният 

потенциал е 313 mB, а електрическото съпротивление – 500 mSi. 

По макрохимичния си състав водите са сулфатно–хидрокарбонатно-натриеви  (с почти 

постоянна концентрация на SO4) флуорни и силициеви с обща минерализация 0.77 g/l. 

Концентрацията на H2SO3 се изменя през годините в широк диапазон – от 84 до 120 mg/l, но 

най-често е 100-114 mg/l (над балнеозначимите концентрации 50 mg/l). 

Водите съдържат 14 mg/l H2S и се причисляват към специфичните хидротерми. Това 

се дължи най-вероятно на микробиологична редукция на сулфатите, които преобладават във 

водите. 

Природните газове, които се отделят спонтанно, са изцяло азотни – N2 – 97.2 об.% и се 

отличават с високо съдържание на хелий – Не – 0.324 об.%. 

Термалните води съдържат и богата гама от редки и разсеяни елементи. Сред тях в 

относително повишени макроконцентрации в mg/l са: литий – 0.3; цезий – 0.07; ванадий – 

0.03 и др. 

Термоминарално находище „Благоевград – р. Струма” –  Минералните извори при 

река Струма са разположени в най-ниската част на долината й, в южната част на 

Благоевградската котловина.  

Включено е под № 11 в списъка на находищата на минерални води - изключителна 

държавна собственост (Закон за водите, приложение 2 към чл. 14, т. 2). Намира се на около 

един километър и половина западно от регулационните линии на град Благоевград. 

Участъкът от находището е изграден от метаморфните скали на висококристалинния 

метаморфен комплекс, изграждащи североизточните склонове на Влахина планина и 

подложката на грабена (Благоевградска котловина). Върху тях залягат плиоценски чакъли и 

слабоспоени грубозърнести конгломерати, които заедно с най-отгоре лежащите 

кватернерни алувиални отложения  образуват заплънкта на грабена в южните му части. 
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Участъкът на находището изцяло се включва в Струмската разломна зона, 

простирането на която има северозападно-югоизточна посока. Метаморфните скали от 

подложката са силно тектонски напукани, поради което те се явяват и колектор на 

термоминералната вода. 

За находище на минерална вода „Благоевград – р. Струма” няма утвърдени 

експлоатационни ресурси 

За минералните води от находището не е издаван сертификат и/или балнеологична 

оценка в съответствие със Закона за водите. 

Според анализирани проучвания по своите физични свойства, газов и минерален 

състав термалните води от изворите и сондажите спадат към азотните терми (N2 до            

99.7 об.%), алкални, хидрокарбонатни - карбонатни, сулфатни, натриеви, флуорни (F - 10-13 

mg/l) и силициеви (H2SiO3 - 83-132 mg/l), с обща минерализация 0.9 - 1.03 g/l. С относително 

по-високи микроконцентрации са редките и разсеяни елементи: Li (0.05 mg/l ) и Sr. 

Те се отличават от водите на термоминералното находище в град Благоевград с 

малко по-висока минерализация, понижено съдържание на сулфатите и отсъствието на 

хидросулфиди.  

Радиоактивността на водата е относително повишена - радиевата еманация е  140 

mBq/l, която е под нормата за питейни води, а съдържанието на уран е съвсем 

незначително.  

Водата не е подходяща за бутилиране като трапезна натурална и газирана минерална 

вода, за производство на безалкохолни напитки и питейни цели, поради повишеното 

съдържание на флуор. 

2.2. Климатична и хидроложка характеристика 

Климатът на котловината се характеризира като преходно - континентален и се отнася 

към Средно струмския котловинно – долинен климатичен район (северно от Кресненския 

пролом), в който достига средиземноморското метеорологично влияние. Средногодишната 

температура на въздуха в Благоевград (надморска височина около 440 m) е 12.6°С, а по най-

високите върхове на Рила планина – под 0°С (връх Мусала – -2.9°С). Средната температура за 

месец януари е 1.2° С, а за месец юли 23.3°С. 

Средната годишна сума на валежите в котловината, пресметната по данните от 

многогодишните наблюдения в метеорологичните и дъждомерните станции за периода 

1931÷1985 г., варира от 560 mm (в град Благоевград), 594 mm (град Рила) до 627 mm (град 
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Дупница), (Е. Колева, Р. Пенева, 1990). Валежните количества по съседните склонове и 

върхове на Рила планина нарастват с увеличение на надморската височина от 600 до над 

1000 mm годишно. Вътрешно годишното разпределение на валежите с максимуми през 

месеците май – юни и ноември и минимуми през февруари – март и август – септември, 

характеризира преходен (от умерено континентален към средиземноморски) валежен 

режим на района. В района на град Благоевград дните с валежи, средногодишно, са 70, а 

само дните със снежна покривка – 24. 

Средногодишната величина на относителната влажност на въздуха е 68%. 

Характерни за котловината са ветровете по меридионалната посока на Струмската 

долина. 

Хидрография. Основната отводнителна система на благоевградския басейн е река 

Струма (фигура 3). Тя навлиза в котловината при град Бобошево, където се влива река 

Джерман, дренираща едноименната долина (Горното поле). От изток река Струма приема 

водите на най-големите си притоци – реките Рилска и Бистрица, които събират водите от 

обширните високопланински дялове на Централна и Западна Рила. По-значителен десен 

приток е река Четирка, вливаща се в река Струма в най-южния край на котловината при село 

Покровник. Редица по-малки реки и долове с променлив воден режим са формирали и 

продължават да натрупват до устията си наносни поройни конуси. Големите речни артерии и 

по-малките водотоци сред котловината подхранват подземния отток и значителните запаси 

от безнапорните пресни, студени води, акумулирани главно в алувиалните и пролувиални 

чакълено - пясъчни наноси на техните заливни и най-ниските надзаливни тераси. Чрез 

гъстата ерозионно - овражна, талвегова мрежа в междуречията се подхранват и дренират 

подземните води в дебелите континентални - плейстоценски и неогенски наноси, с каквито е 

запълнена котловината.  
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Фигура 3. Хидрографска мрежа на река Струма 

Многогодишният среден модул на водния отток от високопланинските пояси на Рила 

планина (над 2000 m височина) е най-голям – до 30-40 l/s.km2.За река Рилска при село 

Пастра средния отточен модул (за периода 1948÷1968 г.) е определен на 28.6 l/s.km2 или   

900 mm (Л. Зяпков, М. Йорданова, 1982). Модулът на абсолютно минималния отток само в 

алпийския пояс на планината е от порядъка на 2-8 l/s.km2 (К. Стойчев и др., 1982). 
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2.3. Предишни проучвания на находище на минерална вода „Благоевград – 

р. Струма”, с. Зелен дол, община Благоевград 

В тази точка ще бъдат поместени данни от всички известни предишни проучвания на 

находището. Данните от настоящите проучвания са представени в следващите точки от 

Доклада. 

 

 

Фигура 4. Ситуация на района на термоминерално находище „Благоевград – р. Струма”, 
мащаб 1:5 000 

В най-ранните проучвания на района Л.Ванков (1923) съобщава за изворите в леглото 

на река Струма, наричани “Дели-Хамзарските топли извори”  по името на съседното село 

Дели Хамза (вероятно днешното село Зелен дол). На няколко изворни места, сред речните 
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пясъци е измерил температура от 45 до 65°С. При по-късните изследвания не е регистрирана 

максимална температура над 50°С. На 16.06.1958 г. температурите са варирали от 34°С, в 

северния край, до 44°С в средата на находището, а на 14.09.1960 г. – до 46°С. 

С цел прихващане и каптиране на разливащите се изворни води, през 1960 година, 

ИПП ”Водоканалпроект” предприема хидрогеоложки сондажни проучвания на находището.  

Сондирането е предшествано от геофизично електропроучване (вертикално 

електросондиране – ВЕС) по профили, напречно на долината, до село Грамада. По 

геофизични данни на левия бряг на река Струма, до естественото находище (на около 100 m 

северно) е просондиран първия сондаж (МС-1) с дълбочина 320 m. След преминаването на 

съвременните речни наноси (10 m) и неогенските слабо споени конгломерати, на 154 m 

навлиза в гнайсовия фундамент на котловината. На самоизлив, първоначално е получен 

дебит от 0.5 l/s с температура на водата 63°С. Сондажът не е каптиран и след време е 

обрушен и ликвидиран.  

През периода 1966÷1973 година ДСО „Геоложки проучвания”, клон София, 

продължава и разширява сондажните проучвания в находището. В близост до МС-1 е 

прокаран Сондаж 1ХГ. Същият е достигнал до дълбочина 814.0 m. Разкрива вода на 

самоизлив с първоначален дебит 1.6 l/s и температура 57°С. Сондажът е обсаден с филтърна 

обсадна колона и впоследствие е каптиран. След време дебитът му намалява до 0.4 l/s с 

температура 58°С. 

По-късно (в периода 1968÷1972 година), са прокарани 12 броя плитки сондажи, 

разположени от двете страни на реката, в мрежа покриваща целия участък на находището 

(фигура 4). С геотермичните изследвания на тези сондажи се изяснява площното развитие и 

структурата на геотермичния купол на находището.  

По резултатите от плитките сондажи е определено мястото на проучвателно-

експлоатационния Сондаж 14ХГ. Същият е заложен отдясно на река Струма на разстояние 

200 m югозападно от същата и на 315.5 m югозападно от Сондаж 1ХГ. Достигнал е дълбочина 

477.0 m и разкрива термоминерална вода с отрицателно пиезометрично ниво, установено 

на 0.90 m под нивото на терена. 

С водочерпене при понижение 5.18 m е получен дебит от 20 l/s с температура на 

водата 61°С. 

Сондажът е оборудван като експлоатационен и е каптиран посредством каптажно 

съоръжение подземен тип, пригодено за помпажна експлоатация на водата. 

В резултат на проведените хидрогеоложки проучвания в периода 1966÷1973 година 

на участъка на термоминерално находище „Благоевград – р. Струма” са изяснени 
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геоложките, хидрогеоложките, геотермичните, хидрохимичните и хидродинамичните 

особености на същото. Установено е пространственото разположение и основните 

хидрогеоложки параметри на основния термоводоносен хоризонт, разкрит посредством 

Сондаж 14ХГ, който е устроен като експлоатационен. Експлоатационния му дебит е изчислен 

в размер на 17.3 l/s, с температура на водата 61°С, при прогнозно експлоатационно 

понижение от 5.0 m при разчетен експлоатационен период от 50 години.  

От Сондаж 14ХГ са проведени кратковременни ерлифтни водочерпения преди и след 

перфорация на обсадната колона. От опитните водочерпения с помпа в периода 11÷23.10 

1972 г. са получени следните резултати (Таблица 2, Зл.Кръстев, 1973 г.): 

Таблица 2. Резултати от опитните водочерпения в периода 11÷23.10 1972 г. 

Степен на 
понижение 

Продъ лжителност 
на водочер пене 

Понижение на 
ПНВ,  S  

Дебит  
Q 

Относителен 
дебит,  q  

часове m l/s  l/ s.m 

I  48  1.06  7,38  6.96  

I I  48  3.00  14 .48  7.83  

I I I  284  5.32  20 .00  3.76  

 

По време на черпенето видимите извори в реката престават да текат.  

Мощността на водоносния хоризонт е определена на около 50.0 m. 

Коефициентът на водопроводимост на хоризонта е определен по данните от 

проведеното опитно водочерпене на експлоатационния Сондаж 14ХГ. Величината на този 

коефициент е определен в размер на 880 m2/d. По тези данни основния термоводонос се 

характеризира с високи проводящи свойства, а имайки предвид сравнително неголямата му 

мощност и с добри филтрационни свойства. 

Величината на допустимото експлоатационно понижение в сондажа в края на 

експлоатационния период е определена при спазване на основното изискване, същото да не 

надвишава максималната смукателна височина на обикновените центробежни помпи при 

конкретните условия на експлоатация на находището. По такъв начин максималното 

експлоатационно понижение е определено в размер на 5.0 m. 

Точната конструкция и преминат разрез при прокарването на Сондаж 1ХГ и Сондаж 

14ХГ е представена в точка 5 от настоящия Доклад. 

При наличните данни към 01.12.1973 г. категоризацията на експлоатационните запаси 

на термоминералните води в находището е била следната: 

� Категория А – 3.00 l/s с температура 61°С; 
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� Категория В – 14.30 l/s с температура 61°С; 

� Категория С – 11.70 l/s с температура 61°С. 

Общо за Сондаж № 14 ХГ – А + В = 17.30 l/s. 

Общо за находището – А + В + С1 = 29.00 l/s (Към категория С1 се отнасят 

експлоатационните запаси, определени като разлика между общите прогнозни запаси и тези 

отнесени към категория А + В. Това се перспективни експлоатационни запаси, които могат да 

бъдат усвоени по пътя на разширение на водохващането, ако това е необходимо. Те са 

определени също от опитните водочерпения). 

3. МЕТОДИКА И ОБЕМ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Във връзка с извикванията на Възложителя на настоящите проучвателни дейности, 

както и според изискванията на Закона за водите и Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за 

проучване, ползване и опазване на подземните води за проучването на находището са 

извършени следните дейности, през периода от 20.09.2011 г. до 15.10.2011 г. 

3.1. Хидрогеоложки оглед и картировка 

Направен е хидрогеоложки оглед и картировка на района на термоминералното 

находище.  

Към този момент естествените некаптирани извори (в терасата на река Струма) не 

бяха открити. Най-вероятно са зарити от правени през годините корекции на реката. 

От плитките сондажи беше открит само един – най-вероятно Сондаж 11ХГ, който е 

затрупан със земя до два метра от терена и практически е заличен. Всички останали плитки 

сондажи не бяха открити и може да се счита, че също са заличени. 

3.2. Геодезическо заснемане на съоръженията, разкриващи находището 

Направено е геодезическо заснемане на двата сондажа и на сградите и оградите 

около тях (във връзка с необходимостта от учредяване на пояс І от СОЗ).  

Заснемането е извършено чрез дручестотни GPS приемници CHC X90 в кинематичен 

режим на работа от базова станция REF1.  

Като референтни точки при GPS измервания са използвани следните точки: 

� тт 73 – намира се на около 900 метра западно от град Благоевград, на около 

125 метра северно от пътя Благоевград – Зелен дол; 
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� тт 24 – намира се на около 10 метра източно от главен път Е79 в района на 

квартал Струмско (град Благоевград); 

� тт 40 – намира се на около 500 метра източно от квартал Струмско (град 

Благоевград) 

� рт 1044 – точка от работната геодезическа основа (РГО) на град Благоевград, 

намираща се в южния край на квартал Струмско; 

� рт 912 – точка от работната геодезическа основа (РГО) на град Благоевград, 

намираща се на главния път Благоевград – Покровник. 

Геодезическото заснемане е представено в приложения 1 и 2, а координатния 

регистър на подробните точки – в приложение 3. 

3.3. Събиране и систематизиране на архивни проучвания 

Паралелно с полското обследване на находището е извършено събиране и 

систематизиране на наличните архивни материали, изработени във връзка с проучването на 

находището, изграждането на водовземните съоръжения, определянето на разполагаемите 

ресурси на находището, както и по повод различни проучвания на находището през 

годините. 

Материалите са събирани в офиса на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, 

в Държавния архив и в други институции, извършвали изследвания в района. 

Използваната литература е представена в края на Доклада. 

3.4. Опитно-филтрационни изследвания 

Проведено е опитно водочерпене в Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ с монтираните в тях 

помпи. Изследванията са извършени при следната последователност: 

1. На 05.10.2011 г. в 15.30 часа е пусната помпата в Сондаж 14ХГ, като е проследено 

понижението на водното ниво в него (до достигане на стабилизация). Паралелно с 

това е извършено проследяване на водното ниво в Сондаж 1ХГ (наблюдателен). 

Изчисления дебит на помпата, работеща в Сондаж 14ХГ възлиза на 7.0 l/s. 

2. На 06.10.2011 г. в 15.09 часа е пусната и помпата в Сондаж 1ХГ, където е проследена 

промяната на водното ниво до достигане на стабилизация. Изчисления дебит на 

помпата, работеща в Сондаж 1ХГ възлиза на 1.5 l/s. 
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3. На 10.10.2011 г. в 12.30 часа е спряна помпана в Сондаж 1ХГ, като е проследено 

възстановяването на водното ниво в сондажа. В следствие на спирането на помпата в 

Сондаж 1ХГ не е установена промяна в динамичните водни стоежи в Сондаж 14ХГ.  

4. На 13.10.2011 г. в 9.10 часа е спряна помпата в Сондаж 14ХГ, проследено е 

възстановяването на водното ниво в сондажа, както и възстановяването на водното 

ниво в Сондаж 1ХГ, предизвикано от спирането на водочерпенето в Сондаж 14ХГ. 

 

Избора на метод за извършване на полевите проучвания са обусловени от следните 

фактори: 

� Практическа невъзможност за извършване на стъпален тест с помпата на 

Сондаж 14ХГ. Помпеното оборудване е старо и не позволява регулирането на 

дебита. Отделно е невъзможно включването на допълнителна помпа, поради 

монтираната в сондажа тръбна арматура (смукатели).  

� Системата за водовземане в Сондаж 14ХГ е свързана с отоплителната 

инсталация на оранжериите. Евентуалното изключване на част от веригата би 

било предпоставка за възникване на авария в цялата инсталация на 

оранжерията (която е доста остаряла). 

� Сондаж 1ХГ никога не е бил оборудван с помпи. Намира се на около 500 метра 

от най-близките постройки, което затруднява осигуряването на електрическа 

енергия. 

 

Параметрите на водоносния хоризонт са определени по метода на Джейкъб, по 

данните от възстановяването на водното ниво. 

Методът на Джейкъб се базира на формулата на Тейс и по точно на нейният 

логаритмичен вид, отговарящ на квазистабилизиран режим, а именно: 

 

/3.4.1/  
2

..25,2
lg.

.183,0
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ta

T

Q
s =  

 

Или тази формула може да се запише и по следния начин: 
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/3.4.3/  
T

Q
i

.183,0
= , 
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.25,2
lg.

r

a
iA =  

 

Формула 3.4.2 е уравнение на права линия в координатна система ts lg÷ . Ако 

нанесем върху абсцисната ос логаритъма на времето от началото на водочерпенето ( tlg ), а 

по ординатната ос – съответните стойности на понижението s . Следва да получим права с 

наклон i , отсичаща от ординатната ос (при 0lg =t , т.е. 1=t ) величината A , а от абсцисната 

ос ( 0=s ), величината 0lg t , респективно 0t  – фигура 5. 

 

S

lg  tlg  t 0

A

i

 

Фигура 5. Зависимост ts lg÷  

Като се определи от графиката наклонът на правата i  и една от двете пресечни точки 

( A  или 0t ) параметрите на пласта се изчисляват по следните формули: 

 

проводимост T : 

 

/3.4.4/  
i

Q
T

.183,0
=  

 

коефицент на пиезопредаване  a : 
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или 

 

/3.4.6/  iA
ra

/2 10.44.0=  

 

коефицент на водоотдаване µ : 

 

/3.4.7/  
а

Т
=µ  

 

Коефицентът на филтрация к , ако е необходимо може да се изчисли така: 

 

/3.4.8/  
m

Т
к = , където m е средната мощност на водоносния пласт. 

 

Във формула /3.4.4/ и /3.4.6/ Q  е постоянния дебит на кладенеца при водочерпенето; 

r  – разстоянието от водочерпателния кладенец до точката, в която се проследява 

понижението s (наблюдателен сондаж). 

Следователно за определяне на хидрогеоложките параметри T  и a (а оттам µ и к ) са 

необходими данните за понижението на нивото s  в един наблюдателен сондаж в процеса 

на водочерпенето. 

Ако използваме данните за понижението в самия водочерпателен кладенец 0s , 

вместо r  във формули /3.4.5/ и /3.4.6/ ще фигурира радиусът на кладенеца 0r . Данните от 

водочерпателния каладенец могат да доведат до големи грешки в определянето на 

параметрите и особено на a  (респективно µ ), поради съществуващите допълнителни 

съпротивления при кладенеца (хидродинамичното му несъвършенство). 

Методът на Джейкъб в този му вид е приложим както при напорните така и при 

безнапорните водоносни хоризонти, ако създаденото при водочерпенето понижение не 

надхвърля 15 – 20% от началната мощност на пласта eh . 

3.5. Сондажно-геофизични проучвания 

Сондажно-геофизичните работи са извършени на 15.10.2011 г. от инж.геофизик Асен 

В. Митев, като са използвани следните методи: 

� Резистивиметрия 
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Специфичното електрично съпротивление на течността, запълваща сондажния отвор 

се измерва с резистивиметър. Той се състои от електродна схема, която представлява 

стандартен каротажен зонд с малки размери и устройство за отстраняване влиянието на 

средата (стените на сондажа, обсадната колона) извън границите на изследвания обем 

течност. Резистивиметъра представлява тръба от изолационен материал, на който са 

разположение 3 електрода, които образуват триелектроден зонд (фигура 6).  

 

Фигура 6. Принципна схема на измерване при метода на привидното съпротивление със 
стандартни триелектродни  

При движението на резистивиметъра по сондажния отвор промивната течност 

свободно циркулира през тръбата. Специфичното и съпротивление се определя по 

формулата: 

/3.5.1/  
I

∆U
kρпр = , 

 където k (геометричен коефициент) се определя за всеки конкретен зонд, 

 

/3.5.2/  k
MN

AN.AM
π =4  

Резистивиграмата, която представлява график на изменението на специфичното 

съпротивление на течността по дължината на сондажа, като се използват електрически 

схеми и апаратура, прилагани при електрокаротаж със стандартни зондове. 

Резистивиметрията се използва главно при хидрогеоложки сондажи за контролиране 

техническото състояние на сондажите (Иванова, 1976). 

� Термометрия на сондажите (термокаротаж) 
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Термометрията на сондажите включва изследването на естествените и изкуствено 

създадените топлинни полета, както и локалните топлинни полета, възникващи при някои 

скали в резултат на физико – химични процеси, които протичат между тях и обкръжаващата 

ги среда. 

Аномални стойности на температурата се очакват при навлизане на вода в участъци 

където е нарушена целостта на обсадната колона. 

Измерванията се извършват с апаратура собствена разработка,  с едновременно 

отчитане на естествените потенциали, електрическото съпротивление и температура. С цел 

по-доброто темпериране, измерванията са през 1 m, с достатъчно време за установяване на 

абсолютната температура в сондажа, като се използва температурен датчик (Pt 1000).  

Резултатите от сондажно-геофизичното проучване е представено в Етап 2 от 

поръчката – „Пълен актуален анализ на техническото състояние на водовземните 

съоръжения”. 

3.6. Видео обследване 

Видео-обследването на сондажите е извършено със специална видео апартура, 

позволяваща проникването на видео камерата в дълбочина в сондажния отвор. Камерата е 

снабдена със собствено осветление и възможност за завъртане на обектива на 90°. Видео 

обследването дава реална представа за техническото състояние на обсадните тръби, 

наличие на дефекти и повреди по корпуса на тръбите, състояние на снадките на тръбите и 

реална представа за дълбочината на смяна на диаметъра на обсадните тръби. Видео 

камерата е снабдена с индикатор за дълбочина.  

Видео обследването е извършено през периода 11÷15.10.2011 г., в следния обем: 

� Сондаж 1 ХГ – обследвана дълбочина 54 метра; 

� Сондаж 14 ХГ – обследвана дълбочина 80 метра. 

Резултатите от видео обследването е представено в Етап 2 от поръчката – „Пълен 

актуален анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения”. 

3.7. Изследване на химичния състав на водите 

За определяне химичния състав и качеството минералните води са взети водни проби 

от двата сондажа, които са изследвани както следва: 
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� пълен химичен и радиологичен анализ – протоколи с №№ 2011/1125 от 

17.10.2011 г. и 2011/1126 от 17.10.2011 г., изпитвани в Изпитвателна 

лаборатория „Еколаб” към „Диал” ООД; 

� и 1814/17.10.2011 г., изпитани в орган за контрол от вида А при РЗИ – град 

Благоевград. 

Резултатите от анализите са представени в точка 10 от настоящия Доклад. 

4. КОНСТРУКЦИЯ И СЪСТОЯНИЕ НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Термоминералните води от находище на минерални води „Благоевград – р. Струма, 

с. Зелен дол, община Благоевград” са разкрити с два дълбоки сондажа – Сондаж 1ХГ и 

Сондаж 14ХГ. 

4.1. Сондаж 1ХГ 

Заложен е на левия бряг на река Струма на разстояние 100 m североизточно от 

същата, в близост до МС-1. Започнат е на 16.06.1966 г. и е завършен на 20.02.1967 г. при 

проектна дълбочина 800 m е прокаран до 814.0 m, на която дълбочина е приключено 

сондирането. Зададен е вертикален и на дълбочина 800 m има наклон 68° и азимут 219°.  

Сондажът разкрива следния геоложки разрез: 
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Таблица 3. Геолого-литоложко описание на преминатия геоложки  разрез на Сондаж 1ХГ 

Интервал 
от . . .m до  . . .m 

Литолого – петрографско описание 

0.0 ÷ 49.5  
Разнозър нести  чакъ ли с  глинесто-песъ члив запъ лнител – алу вий-
кватер нер  

49.5 ÷ 165.0 m 
Конгломерати,  пъ стр осиви на  цвят съ с спойка  базален тип – 
глинесто-песъ члива – плиоцен 

165.0 ÷ 182.0  Биотитови гнайси с  гр анат,  светлосиви,  др ебнозър нести  

182.0 ÷ 359.0  Амфиболити – к варцови с  гранат,  тъ мносиви 

359.0 ÷ 429.0  Дву слюдени гнайси,  др ебнозър нести,  силно напукани 

429.0 ÷ 469.0  Шисти мусковитови с  гранат,  напук ани 

469.0 ÷ 547.0  
Диоритов тип скали –  дребнозъ рнести с  паралелна текстура,  
силно напукани 

547.0 ÷ 591.0  Ортоамфиболити  –  кварцови,  др ебнозър нести ,  силно напук ани 

591.0 ÷ 768.0  
Биотитови гняйси,  сиви,  др ебнозър нести,  пр есечени често от 
пегматитови жили 

768.0 ÷ 782.0  Биотитов плагиогранит ,  ситнозър нест,  масивен 

782.0 ÷ 799.0  
Биотитов плагиогранит ,  силно тектонск и прер аботен (тектонска  
милонитна зона)  

799.0 ÷ 805.0  Биотитов плагиогранит ,  много силно напукан 

805.0 ÷ 814.0  Диорит – масивен 

 

Сондажът е затръбен, както следва: 

Таблица 4. Конструкция на Сондаж 1ХГ 

Интервал 
от . . .m до  . . .m 

Конструк ция на сондажа 

0.0 ÷ 27.5  Обсадено с  колона  Ø 168 mm, съ с задтръ бна циментация 

0.0 ÷ 194.2  Обсадено с  колона  Ø 146 mm с пъ лна задтръ бна циментация 

0.0 ÷ 315.6  Обсадено с  колона  Ø 127 mm без  циментация 

300.0 ÷ 620.0  
Обсадено е телескопно с  обсадна филтър на  колона с  Ø 108 mm. 
Колоната е комбинирана от плъ тни и  филтър ни тръ би,  като пр ез 
8 m плъ тни,  следват 4 m филтр и 

 

Сондирането е провеждано с глинеста промивка и след пускането на филтърната 

обсадна колона е промит обилно с чиста вода посредством сондажен агрегат и прочистен с 

компресор. След промиването на глинената промивка от сондажа се получава вода на 

самоизлив с първоначален дебит 1.60 l/s и температура 57°C. В последствие сондажът е 

оставен отворен и водата е изтичала свободно. През 1973 година дебитът ѝ е намалял до 

0.40 l/s, а температурата се е стабилизирала на 58°C. 

Хидрогеоложка колонка и конструкция на Сондаж 1ХГ е представена в Приложение 4. 
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Снимка 1. Сондаж 1ХГ 

4.2. Сондаж 14ХГ 

Заложен е на десния бряг на река Струма на разстояние 200 m югозападно от същата 

и на 300 m югозападно от Сондаж 1ХГ. Започнат е на 30.07.1971 г. и е завършен на  

01.04.1972 г. При проектна дълбочина 500 m е прокаран 477.0 m, на която дълбочина е 

приключено сондирането. Зададен е вертикален и на дълбочина 475.0 m има наклон 60° и 

азимут 190°.  

Разкрива следния геоложки разрез: 
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Таблица 5. Геолого-литоложко описание на преминатия геоложки  разрез на Сондаж 14ХГ 

Интервал 
от . . .m до  . . .m 

Литолого – петрографско описание 

0.0 ÷ 48.4  Чакъ ли с  глинесто-песъ члив запълнител – алу вий-кватер нер  

48.4 ÷ 143.0  
Грубозър нести к онгломерати,  неспоени.  Изградени от добр е 
заоблени къ сове от гнайси,  гранити,  р ядко мр амор и.  Късовете са  
разнор одни по размер и,  несор тир ани -  плиоцен 

143.0 ÷ 148.6  Гранатови гнайси  

148.60 ÷ 151.60  Дву слюдени шисти с  гр анат  

151.60 ÷ 164.50  Биотитови гнайси,  силно напук ани 

164.50 ÷ 187.00  Ортоамфиболити,  силно напук ани 

187.00 ÷ 203.00  
Ортоамфиболити  милонитизир ани,  с  тек тонск а глина – тектонска 
зона  

203.00 ÷ 230.40  Ортоамфиболити,  силно напук ани 

230.40 ÷ 324.80  
Амфиболити,  пр ослоени с  маломощни пр ослойки от биотитови 
гнайси.  Силно напук ани са  до 263-тия метър  

324.8 ÷ 360.0  Редуване на биотитови гнайси и  амфиболити  

360.0 ÷ 477.0  Ортоамфиболити,  силно напук ани 

 

Сондажът е затръбен, както следва: 

Таблица 6. Конструкция на Сондаж 14ХГ 

Интервал 
от . . .m до  . . .m 

Конструк ция на сондажа 

0.0 ÷ 32.0  Обсадено с  колона  Ø 168 mm, с  пъ лна задтр ъ бна циментация 

10.0 ÷ 156.5  Обсадено с  колона  Ø 146 mm с пъ лна задтръ бна циментация 

20.0 ÷ 306.26  Обсадено с  колона  Ø 127 mm без  циментация 

 
Колоната е перфорирана в  интервала от 175.0 m до 225.0 m – 
всичко 50.0 m 

297.9 ÷ 473.3  
Обсадено с  филтър на к олона с  Ø 108 mm.  Филтрите са  в  
интервала  от  315.0 до 450.0 m 
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Снимка 2. Сондаж 14ХГ 

 

Снимка 3. Отчитане на водните количества посредством монтиран водомер – Сондаж 
14ХГ 
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Снимка 4. Температура на водата в Сондаж 14ХГ преди начало на водочерпенето 
(самоизлив) 

Сондирането е провеждано с глинеста промивка до дълбочина 156.50 m. Пълна 

загуба на промивния разтвор е забелязана при достигане контакта на плиоцена с 

метаморфитите (подложката). Надолу в подложката е сондирано и с чиста вода и с глинеста 

промивка при почти пълна загуба на промивна течност. Нивото на водата в сондажа по 

време на сондирането е било около 2.20 метра под терена. Поради силната напуканост на 

скалите в интервала от 160 до 263 метра, където се подсича термоводоносното тектонско 

нарушение, е проведено обсаждане и прикриване на термоводоносния хоризонт в процеса 

на сондирането. След приключване на сондирането и спускането на филтърната колона е 

проведено обилно промиване с чиста вода и прочистване с компресор с цел отстраняване на 

глинестия разтвор, останал от промивната течност (в интервала 306.26÷477.00 метра). След 

прочистването на сондажа в този интервал от сондажа се получава вода на самоизлив      

0.50 l/s и температура 50°C. В последствие с цел освобождаване на изолирания 

термоводоносен хоризонт е проведена перфорация на обсадната колона в интервала от 175 

до 225 метра (Приложение 5). След перфорацията е извършено прочистване с компресор и е 

проведено пробно водочерпене. След прочистването водното ниво се установява на 0.90 

метра под нивото на терена. 

Хидрогеоложка колонка и конструкция на Сондаж 14ХГ е представена в     

Приложение 5. 
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5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНО-ФИЛТРАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Проведени са две опитни водочерпения във всеки един от сондажите в продължение 

на 186 часа в Сондаж 14ХГ и 114 часа в Сондаж 1ХГ. След приключване на водочерпенето и в 

двата сондажа е проследено възстановяването на водното ниво. Проследено е и водното 

ниво в Сондаж 1ХГ в следствие на спирането на помпата в Сондаж 14ХГ. Резултатите от 

проведените водочерпения са отразени в Приложения 6 и 7. 

Таблица 7. Резултати от проведените водочерпения 

№ на сондажа

Диаметър на 
затръбяване на 

ТК  
d  (mm) 

ПВН (от кота 
устие)  

(m)  

Дебит  
Q ( l/s )  

Понижение на 
ВН в  

чер пателния 
кладенец S(m)  

Относителен 
дебит  

q  ( l /s/m)  

Сондаж 1ХГ  Ø 108  -0 .15  1.5  2.61  0.57  

Сондаж 14ХГ  Ø 108  +0 .15  7.0  2.20  3.18  

 

В Сондаж 14ХГ при дебит ХГСQ 14 =7.00 l/s е получено понижение на водното ниво    

ХГСS 14 =2.20 m, а относителния дебит е ХГСq 14  = 3.18 l/s/m. Съответно в Сондаж 1ХГ при дебит 

ХГСQ 1 = 1.50 l/s е получено понижение на водното ниво ХГСS 1 = 2.61 m, а относителния дебит 

е ХГСq 1  = 0.57 l/s/m.  

5.1. Опитно-филтрационни изследвания в Сондаж 1ХГ 

В Сондаж 1ХГ е проведено водочерпене с помпа с дебит Q = 1.50 l/s. Водочерпенето е 

извършено един ден след започване на водочерпенето в Сондаж 14ХГ. Понижение на 

водното ниво в този период не е отбелязано. След спиране на помпата в Сондаж 1ХГ е 

проследено възстановяването на водното ниво. 48 часа след това е спряна и помпата в 

Сондаж 14ХГ, като е проследено възстановяването на водното ниво в следствие спирането й. 

Табло за хода на опитното водочерпене в Сондаж 1ХГ е представен в Приложение 6. 
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Фигура 7. Графика на зависимостта s=f(lg t) по данни от водочерпенето в Сондаж 1ХГ 

По данни от понижението на водното ниво при водочерпенето от Сондаж 1ХГ е 

получен наклон на кривата i =0.25. 
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Фигура 8. Графика на зависимостта s=f(lg t) по данни от възстановяването на водното 
ниво в Сондаж 1ХГ 

По данни от възстановяване на водното ниво при водочерпенето от Сондаж 1ХГ е 

получен наклон на кривата i =0.138 или: 

 

/5.1.1/  
138,0

6,129.183,0.183,0
==

i

Q
T  = 172 m2/d; 
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Фигура 9. Графика на зависимостта s=f(lg t) по данни от възстановяването на водното 
ниво в Сондаж 1ХГ, в следствие на спирането на помпата в Сондаж 14ХГ 

Данните от Сондаж 1ХГ, получени от водочерпенето не могат да бъдат използвани, 

тъй като сондажът не подсича основния водонос. От друга страна обаче е видно, че тези 

второстепенни и по-дълбоко залягащи зони са в хидравлична връзка с основния хоризонт на 

находището. По тази причина данните от Сондаж 1ХГ при възстановяване на водното му 

ниво в следствие на спирането на помпата в Сондаж 14ХГ ще бъде използвана единствено за 

определяне на пиезопредаването. При наклон на кривата i =0.073 и пресечна точка с 

ординатната ос A =0.0663 за пиезопредаването a  получаваме: 

 

/5.1.2/  073.0/0663.02/2 10.54,315.44,010.44,0 == iAra = 354634 ≈ 3,6.105 m2/d. 
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5.2. Опитно-филтрационни изследвания в Сондаж 14ХГ 

В Сондаж 14ХГ е проведено водочерпене с помпа с дебит Q = 7.00 l/s. След спиране 

на помпата в Сондаж 14ХГ е проследено възстановяването на водното ниво. Табло за хода на 

опитното водочерпене в Сондаж 14ХГ е представен в Приложение 7. 

 

Фигура 10. Графика на зависимостта s=f(lg t) по данни от водочерпенето в Сондаж 14ХГ 

По данни от водочерпенето от Сондаж 14ХГ е получен наклон на кривата i =0.13 или: 

 

/5.2.1/  
13,0

8,604.183,0.183,0
==

i

Q
T  = 851.4 m2/d; 
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Фигура 11. Графика на зависимостта s=f(lg t) по данни от възстановяването на водното 
ниво в Сондаж 14ХГ 

По данни от възстановяване на водното ниво при водочерпенето от сондаж 14ХГ е 

получен наклон на кривата i =0.126 или: 

 

/5.2.2/  
126,0

8,604.183,0.183,0
==

i

Q
T  = 878.4 ≈ 880 m2/d; 
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5.3. Основни хидрогеоложки параметри 

За изчисленията ще се използват резултатите, получени от опитното водочерпене в 

Сондаж 14ХГ, тъй като Сондаж 1ХГ не разкрива изцяло термоминералните води от 

находището и не е представителен. 

За изчисление на коефициента на филтрация се приема обща дебелина на 

водоносния пласт 50 m (по архивни данни от проучването на находището) или: 

 

/5.3.1/  
50

880
==

m

Т
к  = 17.6 m/d. 

 

За коефицента на водоотдаване µ  получаваме: 

 

/5.3.2/  
510.6,3

880
==

a

T
µ  = 0.0024. 

 

Обобщените хидрогеоложки параметри са представени в следващата таблица: 

Таблица 8. Обобщени хидрогеоложки параметри 

Параметър  Означение Мярка  Стойност  

Проводимост  (Сондаж 14ХГ)  T  m
2
/d  880  

Проводимост  (Сондаж 1ХГ)  T  m
2
/d  172  

Пиезопр едаване a  m
2
/d  3,6 .10

5
 

Кефициент на филтрация k  m/d  17.6  

Коефициент на водоотдаване µ
 -  0 .0024 

6. КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА НАХОДИЩЕТО 

В резултат на проведените през 1966÷1973 година проучвания, както и на настоящото 

допроучване на участъка от тепрмоминерално нахощище „Благоевград – р. Струма” са 

изяснени геоложките, хидрогеоложките, геотермичните, хидрохимичните и 

хидродинамичните му особенности. Устоновени са хидрогеоложките параметри на пласта 

(пиезопредаването е с известна степен на условност, поради липсата на наблюдателен 

сондаж в тялото на термоводоносния хоризонт). 
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Находището е привързано към Струмската разломна зона, която има северозапад-

югоизточна посока. В участъка на находището точното ѝ местоположение не може да се 

установи, поради широкото развитие на кватернерните отложения. Добре изразени са някои 

от съставящите разломната зона разседи – северно и западно от село Покровник. 

Метаморфните скали от подложката са силно напукани, поради което се явяват и колектор 

на термоводоносните води. За проявлението на термоминералните извори особенно голяма 

роля играят напречните на Струмската зона тектонски нарушения с посока североизток-

югозапад. 

По данни от геотермични изследвания е видно, че сондажът още от началото си 

навлиза в геотермична аномална зона. В дълбочина до 100 метра е отбелязано рязко 

нарастване на температурите. Надолу нарастването е по-бавно и на дълбочина 200 метра 

температурите добиват максимални стойности. От 250 метра надолу се забелязва леко 

спадане на температурите. Проучванията на находището показват, че в интервала от 200 до 

250 метра сондажът подсича термоводоносен хоризонт, привързан към тектонско 

нарушение (разсед) в метаморфитите и добре дренира термална вода от находището. 

 Хоризонтален геотермичен разрез на находището на 100 метра от повърхността на 

терена е представен на фигура 12. На фигурата са представени зони с различна температура 

на водата, като по този начин изпъква геотермичния купол на находището (в средата), който 

е с генерално направление север-североизток – юг-югозапад. Изтеглянето на купола в такова 

направление вероятно е свързано с посоката на термоводоносното нарушение. 

Пространственото разположение на основния термоводоносен хоризонт съвпада с 

това на тектонското нарушение. Термалния хоризонт се характеризира с висок напор на 

водата (над 200 метра) и мястото на разкриването му е Сондаж 14ХГ. Мощността на 

хоризонта по данни от сондирането (Приложение 5) е определено на 50 m. Високата 

температура на водата показват, че хоризонтът има значително развитие в дълбочина. 

Високия коефициент на проводимост дават възможност водите от находището да се 

експлоатират с обикновени помпи, тъй като при незначителни понижения могат да се 

получат достатъчно големи дебити. 

Подхранването се осъществява чрез инфилтрация на атмосферни валежи в областта 

на подхранването, чието местоположение не е точно установена, но вероятно се разполага 

на значително разстояние от зоната на дренирането му.  

Тези параметри дават основание да се разглежда хоризонта като практически 

неограничен в план, поради което имайки предвид напорния му характер, може да се 

предположи, че същия се характеризира със значителни еластични запаси. 
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Фигура 12. Хоризонтален изотермичен разрез на находището 

Сравнявайки химическите показатели и температура на водата с тази от находище 

„Благоевград” се установява известно различие. Различни са температурите, общата 

минерализация, алкалността, съдържанието на сероводород, както и съотношението между 

сулфатния и хидрокарбонатния аниони. Тези различия произтичат от привързаността на 

двете находища към различни тектонски структури, каквито се явяват от една страна 

Благоевградския разлом и Струмската разломна зона от друга. По-високата температура на 

водата от Струмското находище е свързана с по-дълбоката циркулация на същата, което е 

едно потвърждение за дълбочинния характер на Струмската разломна зона и е в унисон с 

възприетите до момента класификации на находищата на минерални води. Посочените 

геотермични и хидрохимични различия между двете находища е свързано с различни 

генетични условия, а по всяка вероятност и с различни области на подхранване. 
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7. МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НАХОДИЩЕТО И ИЗБОР НА  МЕТОДА ЗА 

РЕШАВАНЕТО МУ 

При провеждане на опитно-филтрационните изследвания практически беше 

невъзможно извършването на стъпален тест с монтираната помпа в Сондаж 14ХГ. 

Помпеното оборудване е старо и не позволява регулирането на дебита. Отделно е 

невъзможно включването на допълнителна помпа, поради монтираната в сондажа тръбна 

арматура (смукатели). Системата за водовземане в Сондаж 14ХГ е свързана с отоплителната 

инсталация на оранжериите. Евентуалното изключване на част от веригата би било 

предпоставка за възникване на авария в цялата инсталация на оранжерията (която е доста 

остаряла). От друга страна Сондаж 1ХГ никога не е бил оборудван с помпи. Намира се на 

около 500 метра от най-близките постройки, което затруднява осигуряването на 

електрическа енергия. 

От направените опитно-филтрационни изследвания са получени основните 

хидрогеоложки параметри на пласта. Трябва да се отбележи, че Сондаж 1ХГ е 

хидравлически свързан с термоминералната вода от находището, но тъй като не преминава 

през основния водонос е практически по-слабо проводим. По тази причина при 

изчисленията ще бъдат използвани стойностите, получени от опитното водочерпене на 

всеки един сондаж по-отделно. По същата причина пиезопредаването е определено с 

предпоставката, че практически липсва същински наблюдателен кладенец, намиращ се в 

тялото на термоводоносния хоризонт. 

Избраната схема за изчисление е за неограничен пласт при напорни водоносни 

хоризонти: 
 

/7.1/  декс SАQ .= , където: 

 

/7.2/  

2

..25,2
ln

..4

i

e

r

ta

T
A

π
=  

T  – проводимост на пласта, за Сондаж 1ХГ T =172 m2/d, а за Сондаж 14ХГ             

T =880 m2/d; 

a  – коефициент на пиезопредаване, a  = 3,6.105 m2/d; 

ir  – радиус/разстояние до съоръжението; 

et  – експлоатационен период, 9125 d (25 години). 

Следователно трябва да се реши система от две  уравнения: 
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/7.3/  
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или: 
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Така представените формули не отчитат хидравличните съпротивления в ствола на 

сондажите. Последните са свързани главно с триенето (в стените на сондажите и в 

обсадните тръби, както и в тръбната арматура на помпата).  

Тези съпротивления създават едно допълнително понижение на нивото в сондажите 

( S∆ ), което в повечето случаи е незначително и може да се пренебрегне. При дълбоки 

сондажи обаче това съпротивление може да достигне големи стойности. В тези случаи и най-

вече когато допустимото понижение се определя от технически възможното (както е в 

случая) допустимото понижение трябва да се редуцира. При изчислението на 

експлоатационните ресурси трябва да се взима под внимание: 

 

/7.5/  SSSд ∆−=  

 

При определени по формулата 7.1 експлоатационни ресурси ексQ ,. се изчислява 

допълнителното понижение S∆ . Ако получената стойност на S∆  не надминава 10-15 % от 

допустимото понижение S, то тогава определените ресурси могат да се редуцират със същия 

процент, т.е. експлоатационните ресурси на сондажа ще представляват: 

/7.6/  






 ∆
−=

.

1
доп

ексе
S

S
QQ , където  ексQ  е изчисленият по формулата 7.1. 

За практическото определяне на съпротивленията S∆  ще се използва следната 

формула: 

/7.7/  
γ

P
S

∆
=∆ , където: 

γ – обемното тегло на водата; 

/7.8/  
25,1

75,1
25,075,07 .

...10.63,3
D

vI
P µρ−=∆ , където: 

ρ  – плътност на водата, kg/m3; 
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 µ  – динамичния вискозитет на водата, сантипуази; 

I  и D  - дължината и диаметъра на тръбите (ствола), m; 

ν  – скоростта на течение на водата в m/s.  

 

При това P∆  се получава в атмосфери (bars). 

Следователно, практически PS ∆=∆ .10  [m]. 

Много често по дължината на сондажа диаметърът се сменя, а оттам и скоростта на 

движение на водата. Възможно е да се променя и дебитът в различните интервали на 

сондажа. Ако от забоя до устието на сондажа (включително и помпените тръби) имаме i  

интервала с различна дължина, диаметър и скорост, то общите хидравлични загуби от 

триене в сондажа ще се получат като сума от загубите във всеки интервал, т.е. във формула 

7.8 ще представлява: 

/7.9/  i

i

i
N

i
i I

D

v
PP

25,1

75,1

1

25,075,07 ...10.63,3
=

− ∑=∆∑=∆ µρ  

където с i  е отбелязано, че съответната величина се отнася за интервала с номер i , а 

N е броят на интервалите. 

Обемното тегло на водата γ  се изменя с температурата и минерализацията и за 

термалните и/или минерализирани води неговата стойност при нужда може да се изчисли 

по формула: 

/7.10/  ( ) M.10.5,7410.9,51 495,16 −− +−−= θγ  

8. ОЦЕНКА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА 

НАХОДИЩЕТО 

8.1. Избор на допустимо понижение 

Определянето на допустимото понижение зависи от конкретните условия за 

рационална и безопасна експлоатация на подземните води. Обикновено при определянето 

на дS  се изхожда от условието за недопускане осушаването на водоносните пластове.  

В конкретния случай допустимото понижение дS  за водното ниво в сондажа е 

определено, изхождайки от факта, че експлоатацията на Сондаж 14ХГ се извършва с 

обикновена хоризонтална, едностъпална центробежна помпа тип “25Е32М” и с допустима 

смукателна височина (Hs) 6.0 m. В Сондаж 1ХГ за извършване на опитно-филтрационните 

изследвания, бе монтирана също обикновена хоризонтална, едностъпална центробежна 

помпа тип “6Е12М” и с допустима смукателна височина (Hs) 6.0 m (Таблица 9).  
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Таблица 9.  Заводска спецификация на помпеното оборудване 

Помпа 
Дебит 
Q,  l / s  

Напор 
H,  m 

Ел.  
двигател,  

kW 

Доп.  
вакуум 
Hs,  m 

КП Д,  
% 

Диам.  
на р аб.  
колело,  

mm 

Смукателен 
фланец* 

Нагнетателен 
фланец* 

Тегло,  kg.  

D  K  O  d  Z  D  K  O  d  Z  Помпа Агр.  

6E12-
M 

6.0  12 .0  1.5  6.0  68  108  40  125 165 18 4  40  110  140  18  4  19  49  

25E 32 
25E 32-

M 
25.0  32 .0  13  6.0  77  172  80  160 200 18 8  65  145  185  18  4  155  179 

 

Двете помпи са монтирани на нивата на пиезометричното ниво на водата в двата 

сондажа, от което става ясно, че величината на допустимото понижение ще зависи от 

допустимата смукателната височина на помпите.  

От друга страна по време на проведените опитни водочерпения в двата сондажа бяха 

постигнати максимални понижения в Сондаж 14ХГ при дебит ХГСQ 14 =7.00 l/s е получено 

понижение на водното ниво ХГСS 14 =2.20 m, а в Сондаж 1ХГ при дебит ХГСQ 1 = 1.50 l/s е 

получено понижение на водното ниво ХГСS 1 = 2.61 m. 

� В случая за допустимо понижение ще се избере такова, близко до резултатите, 

получени от опитното водочерпене и по-малко от максимално допустимото на 

съответната помпа или: 

� 
ХГС

дS
1

= 3.0 m; 

� 
ХГС

дS
14

= 2.5 m; 

8.2. Оценка на експлоатационните ресурси 

Експлоатационните ресурси са изчислени по формула 7.4 при следните входни данни: 

� 
ХГС

дS
1

= 3.0 m; 

� 
ХГС

дS
14

= 2.5 m; 

� ХГСT 1 = 172 m2/d; 

� ХГСT 14 = 880 m2/d; 

� a = 360000 m2/d; 

� et  = 9125 d (25 години); 

� ХГСХГСХГСХГС rr 114141 −− =  = 315,54 m; 

� ХГСХГС rr 11 =  = 0,054 m. 

Формула 7.4 добива вида: 
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или: 

 

/8.2.2/  
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Като заместим 8.2.2 в 8.2.1 се получава: 

 

/8.2.3/  ХГСQ 14.002184523,0322000228,1 =  

 

Или 

 

/8.2.4/  17,60514 =ХГСQ m3/d. 

 

След решаване на уравнението 8.2.2 със стойността на 8.2.4 се получава: 

 

/8.2.5/  59,1801 =ХГСQ  m3/d. 

 

Експлоатационните ресурси на двете съоръжения са: 

 

/8.2.6/  ХГСQ 1  = 7.00 l/s   и   ХГСQ 14 = 2.09 l/s; 

 

Тези две стойности се коригирани с параметъра S∆ , който е получен за двете 

съоръжения (осреднен) и е със стойност 0.075 m или по формула 7.6 се получава: 

 

/8.2.7/  е

ХГСQ 1  = 6.79 l/s   и   е

ХГСQ 14 = 2.04 l/s; 
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8.3. Групиране на находището на минерални води 

� Съгласно чл. 13 от Наредба № 1/10.10.2007 г. находището на минерални води 

се характеризира по следния начин: 

o Според структурата на водоносните хоризонти – единично; 

o според хидравличните условия по горнището на водоносния хоризонт – 

напорно; 

o според филтрационните свойства – особено нееднородни  - не могат да се 

определят достатъчно представителни хидрогеоложки параметри; 

o според водообилността му – силно водообилни – проводимост на пласта 

500>T m2/d. 

� Съгласно чл. 14 от Наредба № 1/10.10.2007 г. находището на минерални води 

е със сложни гранични условия  - местоположението и ролята на границите са 

обосновани по общогеоложки предпоставки и не са доказани с конкретни 

проучвания; 

� Съгласно чл. 15 от Наредба № 1/10.10.2007 г. находището на минерални води 

се групира като ІІ група – със сложни хидрогеоложки условия; 

� Съгласно чл. 16 от Наредба № 1/10.10.2007 г. находището на минерални води 

се групира в ІІ група – подземни водни тела със средно изучени 

хидрогеоложки условия. 

8.4. Категоризиране на находището на минерални води 

Съгласно чл. 35 от Наредба № 1/10.10.2007 г. експлоатационните ресурси на 

подземни водни тела и на находища на минерални води се категоризират по степен на 

изученост и достоверност на три възможни категории: категория ЕР1 - гарантирани;  

категория ЕР2 – възможни и категория ЕР3 - предполагаеми. Условията за категоризиране на 

експлоатационните ресурси са представени в следващата таблица: 

Таблица 10.  Условия за категоризиране на експлоатационните ресурси 

Степен на изученост  
Сложност на  хидр огеоложките у словия 

I  гру па -  прости  I I  гру па -  сложни 

I  гру па -  добр е изучени 
QЕР1 =  0,6.Qек с  
QЕР2 =  0,4.Qек с  

QЕР1 =  0,4.Qек с  
QЕР2 =  0,6.Qек с  

I I  гру па -  ср едно изучени 
QЕР1 =  0,4.Qек с  
QЕР2 =  0,4.Qек с  
QЕР3 =  0,2.Qек с  

QЕР1 =  0,3.Qек с  
QЕР2 =  0,4.Qек с  
QЕР3 =  0,3.Qек с  

I I I  гру па  -  слабо  изучени 
QЕР2 =  0,5.Qек с  
QЕР3 =  0,5.Qек с  

QЕР2 =  0,4.Qек с  
QЕР3 =  0,6.Qек с  
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Съгласно Таблица 10 минералните води от находището се категоризират както 

следва: 

Таблица 11.  Категоризиране на минералните води от находището 

Съоръ жение 

Експлоатационни р есур си,  l/ s  

eQ
 1ЕРQ

 2ЕРQ
 3ЕРQ

 21 ЕРЕР QQ +
 

Сондаж 1ХГ  2.04  0.61  0.82  0.61  1.43  

Сондаж 14ХГ  6.79  2.04  2.71  2.04  4.75  

Общо 8.83  2.65  3.53  2.65  6.18  

8.5. Оценка на естествените ресурси 

Под естествени ресурси на подземните води ( .естQ ) се разбира общото 

средногодишно подхранване на подземния воден обект в l/s.  

Задачата за оценка на естествените и експлоатационните ресурси на находище 

„Благоевград – р. Струма” стои още от първите хидрогеоложки проучвания на находището в 

края на 50-години на 20 век. Независимо от твърде значителния обем сондажни проучвания, 

опитно-филтрационни работи, хидрогеоложки картировки, режимни наблюдения, 

хидрохимични опробвания, геофизични изследвания и т.н., проведени в периода 1966 - 1973 

година оценки въобще не са правени.  

При направените проучвания в периода 1966÷1973 година не е изграден друг сондаж, 

който напълно на преминава през тялото на термоводоносния хоризонт, така както e fj 

Сондаж 14ХГ. Така последния се явява и единствения напълно разкриващ термоводоносното 

находище.  

Сондаж 1ХГ (който е запазен) също разкрива води (хидравлически свързани) с 

термоминералните води от находището. 

По нивата от тези два сондажа трудно може да бъде изработена карта с актуални 

хидроизохипси на находището. От друга страна зоната на подхранване не е изяснена с 

годините и няма достатъчна яснота относно нейната площ. Въпреки това на базата на 

измерените пиезометрични водни нива в двата сондажа, като се екстраполира при приета 

генерална посока на движение на подземния поток с направление успоредно на река 

Струма и перпендикулярно на основните планински масиви в района се получава градиент 

на потока 0024,0=I . 
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При така приетия градиент на потока могат да се изчислят естествените ресурси по 

следния начин: 

 

/8.5.1/  LITQ ..= , където: 

 

T  - средна проводимост на пласта, приета е 526=T m2/d; 

I  - напорен градиент, приет е 0024,0=I ; 

L  - широчина на водоносния хоризонт, приет е 1500=L m. 

 

По формула /8.5.1/ за естествените ресурси се получава: 

 

6,1893. =естQ  m3/d = 21,92 l/s ≈ 22 l/s. 

9. ОЦЕНКА НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ НА НАХОДИЩЕТО 

Експлоатационните геотермални ресурси (G ) представляват допустимия и възможен 

средногодишен добив на топлина. Техния размер зависи от размера на експлоатационните 

водни ресурси ( eQ ) и от степента на охлаждане на водата ( T∆ ), като: 

 

/9.1/  TCQG вe ∆= .. 0 , [KJ/s], където: 

 

eQ  - експлоатационни ресурси на водоизточника (категории ЕР1 и ЕР2), l/s; 
0

вC  - обемен термокапацитет (топлоемкост) на водата, MJ/m3.K (Обемната 

топлоемкост на водата е 19.40 =вC  MJ/m3.K); 

икводоизточнTTT −=∆ 0  - разлика в температурите, K; 

0T  - температура на нагнетявана (отработена) вода (приема се за 15°C - 288.15 K), K; 

икводоизточнT  - средна температура във водоизточника, K; 

 

За находище на минерални води „Благоевград - р. Струма – област Благоевград, 

община Благоевград, с. Зелен дол” експлоатационните ресурси на геотермална енергия са: 
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Таблица 12. Геотермални ресурси на находището 

Водоизточник  0T ,  K  икводоизточнT  ,  K  T∆ ,  K  eQ ,  l / s  G ,  K J/s  

Сондаж 1ХГ  288.15  330.95  42 .8  1.43  256.44  

Сондаж 14ХГ  288.15  336.15  48 .0  4.75  955.32  

Общо  1211.76  

10. СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ 

За изясняване на състава и свойствата на минералните води са взети водни проби от 

двата сондажа (Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ). Всички проби са взети към края на 

водочерпенето на съответния сондаж. 

Резултатите от актуалния химичен и радиологичен състав на минералните води от 

Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ е представен съответно в Приложение 8 – Протокол от изпитване 

№ 2011/1125 от 17.10.2011 г. и Приложение 9 – Протокол от изпитване № 2011/1126 от 

17.10.2011 г. Изпитванията са извършени от Изпитвателна лаборатория „Еколаб” към „Диал” 

ООД в периода 11÷17.10.2011 г. Изпитванията са извършени в съответствие с изискванията 

на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и 

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели. В таблица 13 са представени резултатите от изпитването. 
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Таблица 13. Химичен и радиологичен състав на минерални води от Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ 

Показател 
Единица 

величина  

Резу лтати от изпитването  Стойности на допу ск  

Сондаж 1ХГ  Сондаж 14ХГ  Наредба №9 Наредба  № 1  

Sb (Антимон)  µg/ l  <2  <2  5.0  5.0  

As  (Ар сен)  µg/ l  <2  <2  10 .0  10 .0  

B  (Бор )  mg/l  1.651±0.115  1.489±0.104  1.00  1.00  

Cd (Кадмий)  µg/ l  <0 .1  <0 .1  5.0  5.0  

Cu (Мед)  mg/l  <0 .005  <0 .005  2.0  0.2  

Ni  (Ник ел)  µg/ l  <5  <5  20  20  

NO 3  
(Нитрати)  

mg/l  5.4±0.4  5.6±0.4  50  50  

NO 2  
(Нитрити)  

mg/l  <0 .005  <0 .005  0.5  0.5  

Pb (Олово)  µg/ l  <2  <2  10  10  

Se  (Селен)  µg/ l  <1  <1  10  10  

F  (Флуор иди)  mg/l  12 .43±0.87  11 .64±0.80  1.5  1.5  

Cr  (Хром)  µg/ l  6.4±0.4  <5  50  50  

CN (Цианиди)  µg/ l  <5  <5  50  50  

pH pH ед.  8.92±0.05  8.85±0.05  ≥6 .5  и ≤9.5  ≥6 .5  и ≤9.5  

Al  
(Алу миний)  

µg/ l  20 .0±1.4  <5  200  200  

NH 4  
(Амониев  

йон)  
mg/l  0.090±0.006  0.16±0.01  0.5  0.5  

Електр опово
димост  

µScm
- 1  

1187±19 1229±19 2000 2000 

Fe  (Желязо)  µg/ l  64±4.4  6.8±0.5  200  200  

Ca (Калций)  mg/l  0.15±0.01  0.13±0.01  150  150  

Mg 
(Магнезий)  

mg/l  <0.1  <0.1  80  80  

Mn (Манган)  µg/ l  <5  <5  50  50  

Na (Натр ий)  mg/l  350.0±24.0  359±25 200  200  

K(Калий)  mg/l  6.4±0.4  6.9±0.4  -  -  

Обща 
твър дост  

mg/lE q v/ l  <1  <1  12  12  

Общ остат .  
Хлор  

mg/l  <0.01  <0.01  0.3-0.4  
не се 

нор мир а  

Пер манганен
тна 

окисляемост  
mgO 2/ l  6 .40±0.44  6.16±0.43  5.0  5.0  
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SO 4
2 -

 
(Су лфати)  

mg/l  279±19 267±18 250  250  

PO 4
3 -  

(Фосфати)  
mg/l  <0.05  <0 .05  0.5  0.5  

Cl
-
 (Хлориди)  mg/l  54 .9±3.8  53 .1±3.7  250  250  

Zn (Цинк )  mg/l  <0.005  <0.005  5.0  1.0  

CO 3
2 -

 
(Карбонати)  

mg/l  50 .4±3.5  40 .8±2.9  -  -  

HCO 3
-
 

(Хидрогенкар
бонати)  

mg/l  351.3±24.5  392.8±27.5  -  -  

Радиоло гич ни по казатели 

Ест .  U 
(Естетсвен 

уран)  
mg/l  <0.001  <0.001  0.03  0.06  

Обща 
индикативна 

доза  
mSv/y ear  0.021±0.001  0.017±0.001  0.10  0.1  

Обща α-
активност  

B q/ l  0.051±0.005  0.033±0.004  0.5  0.5  

Обща β-
активност  

B q/ l  0.316±0.019  0.271±0.017  1.0  1.0  

3
H (Тритий)  B q/ l  <5  <5  100   

Hg (Живак)  mg/l  <0.1  <0.1  1 .0   

 

Микробиологичния състав на минералните води от Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ е 

представен съответно в Приложение 10 – Сертификат за контрол №1814/17.10.2011 г. и 

Приложение 11 Сертификат за контрол №1813/17.10.2011 г. Изпитванията са извършени от 

орган за контрол от вида А при РЗИ – град Благоевград в периода 11÷17.10.2011 г. 

Изпитванията са извършени в съответствие с изискванията на Наредба № 14 от 03.08.1987 г. 

В таблица 14 са представени резултатите от изпитването. 
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Таблица 14. Микробиологичен състав на минерални води от Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ 

Показател 
Единица на 
величината  

Норма   

Резултати  от  контрола  

Сондаж  1ХГ  Сондаж 14ХГ  

Общ брой на 
мезофилните 

аеробни 
микроорганизми 

при 37°С  

КОЕ /1 cm
3
 Не  повече  от  5  0/1 cm

3
 0/1 cm

3
 

Колифор ми при 
37°С  

НВЧ/250 cm
3
 0/250 cm

3
 0/250 cm

3
 0/250 cm

3
 

Ешехер ия коли пр и 
44°С  

НВЧ/250 cm
3
 0/250 cm

3
 0/250 cm

3
 0/250 cm

3
 

Ентер ококи НВЧ/250 cm
3
 0/250 cm

3
 0/250 cm

3
 0/250 cm

3
 

Псевдомонас 
аеругиноза  

НВЧ/250 cm
3
 0/250 cm

3
 0/250 cm

3
 0/250 cm

3
 

Су лфитр едуциращи 
клостр идии 

НВЧ/50 cm
3
 0/50 cm

3
 0/50 cm

3
 0/50 cm

3
 

 

В таблица 15 е представен йонния баланс на минералните води от сондаж 1ХГ на 

находище на минерални води „Благоевград – р. Струма”, а в Таблица 16 – минералните води 

от Сондаж 14ХГ на находище на минерални води „Благоевград – р. Струма”. 
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Таблица 15. Йонен баланс на  минералните води от Сондаж 1ХГ 

Показател 
Единица 

величина  
Резу лтати от 
изпитването  

mg-eq v/ 
dm

3
 

%mg-eq v 

Катио ни  

Калций(Ca
2 +

)  mg/d m
3  

0.15  0.007  0.045  

Магнезий (Mg2+)  mg/d m
3
 <0 .1   0.000  

Калий (K
+
)  mg/d m

3
 6 .40  0.164  1.065  

Натр ий (Na
+
)

 
mg/d m

3
 350.00  15 .218  98.812  

Амоний (NH 4
+
)  mg/d m

3
 0 .090  0.005  0.032  

Манган (Mn
2 +

)  mg/d m
3
 <0 .005   0.000  

Желязо  (Fe
2 +

)  mg/d m
3
 0 .064  0.003  0.019  

Литий (L i
+
)  mg/d m

3
 0 .016  0.002  0.013  

Барий(B a
2 +

)  mg/d m
3
 <0 .005   0.000  

Стр онций (Sr
2 +

)  mg/d m
3
 0 .019  0.000  0.000  

Алу миний (Al
3 +

)  mg/d m
3
 0 .020  0.002  0.013  

Анио ни  

Кар бонати (CO 3
-
)  mg/d m

3
 50 .40  1.680  10.814  

Хидрогенкар бонати  
(HCO 3

-
)  

mg/d m
3
 351.30  5.758  37.062  

Нитр ати (NO 3
-
)   mg/d m

3
 5 .40  0.087  0.560  

Нитр ити (NO 2
-
)  mg/d m

3
 <0 .005   0.000  

Су лфати (SO 4
2 -

)  mg/d m
3
 279.0  5.809  37.391  

Флу ориди (F
-
)  mg/d m

3
 12 .43  0.654  4.210  

Хидрогенфосфати (HPO 4
2 -

)  mg/d m
3
 <0 .005   0.000  

Хлориди (Cl
-
)  mg/d m

3
 54 .90  1.548  9.964  

(HS iO 3
-
)   25 .00  0.325   

Обща минер ализация mg/d m
3
 1135.2    
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Таблица 16. Йонен баланс на  минералните води от Сондаж 14ХГ 

Показател 
Единица 

величина  
Резу лтати от 
изпитването  

mg-eq v/ 
dm

3
 

%mg-eq v 

Катио ни  

Калций(Ca
2 +

)  mg/d m
3  

0.13  0.006  0.038  

Магнезий (Mg2
+
)  mg/d m

3
 <0.1   0.000  

Калий (K
+
)  mg/d m

3
 6 .90  0.177  1.119  

Натр ий (Na
+
)

 
mg/d m

3
 359.00  15 .609  98.716  

Амоний (NH 4
+
)  mg/d m

3
 0 .16  0.009  0.057  

Манган (Mn
2 +

)  mg/d m
3
 <0.005   0.000  

Желязо  (Fe
2 +

)  mg/d m
3
 0 .068  0.004  0.025  

Литий (L i
+
)  mg/d m

3
 0 .014  0.002  0.013  

Барий(B a
2 +

)  mg/d m
3
 0 .00  0.000  0.000  

Стр онций (Sr
2 +

)  mg/d m
3
 0 .035  0.001  0.006  

Алу миний (Al
3 +

)  mg/d m
3
 0 .036  0.004  0.025  

Анио ни  

Кар бонати (CO 3
-
)  mg/d m

3
 40 .80  1.360  8.742  

Хидрогенкар бонати  
(HCO 3

-
)  

mg/d m
3
 392.80  6.438  41.383  

Нитр ати (NO 3
-
)   mg/d m

3
 5 .60  0.090  0.579  

Нитр ити (NO 2
-
)  mg/d m

3
 <0.005   0.000  

Су лфати (SO 4
2 -

)  mg/d m
3
 267.00  5.559  35.733  

Флу ориди (F
-
)  mg/d m

3
 11 .64  0.613  3.940  

Хидрогенфосфати (HPO 4
2 -

)  mg/d m
3
 <0.05   0.000  

Хлориди (Cl
-
)  mg/d m

3
 53 .10  1.497  9.623  

(HS iO 3
-
)   25 .00  0.325   

Обща минер ализация mg/d m
3
 1162.29    

 

От направените анализи могат да се направят следните изводи: 

� Водата от различните сондажи на находището има практически еднакъв 

физикохимичен състав и свойства.  
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� Водата от находище „Благоевград – р. Струма”  е с температура 57.8÷63°С и се 

класифицира като „много гореща” (42÷100°С), минерализирана (обща 

минерализация 1.135÷1.162 g/l), алкална по реакция (pH 8.85÷8.92). По своя 

състав водата е натриева, хидрокарбонатно-сулфатна (сулфатно-

хидрокарбонатна при Сондаж 1ХГ); 

� Химичния състав, изразен по формулата на Курлов е: 

� За Сондаж 1ХГ: 

� ( ) ( ) ( )CTpH
Na

FClCOHCOS
M 033

2

8.57,92.8,
.8,98

2,4.10.8,10.1,37.4,370
135.1 4

+

−−−−−

; 

� За Сондаж 14ХГ: 

 

� ( ) ( ) ( )CTpH
Na

FClCOSHCO
M 03

2

3
0.63,85.8,

.7,98

9,3.6,9.7,8.7,350.4,41
162.1 4

+

−−−−−

; 

� Водите и в двата сондажа (Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ) не отговарят на 

изискванията на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води и Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели по показателите B (Бор),            

F (Флуориди), Na (Натрий) и Перманганентна окисляемост и не може да се 

използва за питейно-битови цели; 

� Водите и в двата сондажа (Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ) отговарят на 

изискванията на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води и Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели по радиологични показатели; 

� Водите и в двата сондажа (Сондаж 1ХГ и Сондаж 14ХГ) отговарят на 

изискванията на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води и Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели по радиологични показатели и 

микробиологични показатели; 

� Водата е силно флуорна със съдържанието на флуор 11.64 ÷ 12.43 mg/l; 

� По показателя SAR водата се класифицира като лоша (SAR>26); 

� Водата е с високо съдържание на метасилицициева киселина; 

� Термоминералната вода формира своя основен физико-химичен състав в 

силикатни скали на голяма дълбочина, за което е указание високата й 

температура; 
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� Като се сравнят химическите показатели и температура на водата с тази от 

находище „Благоевград” се установява известно различие. Различни са 

температурите, общата минерализация, алкалността, съдържанието на 

сероводород, както и съотношението между сулфатния и хидрокарбонатния 

аниони. Тези различия произтичат от привързаността на двете находища към 

различни тектонски структури, каквито се явяват от една страна 

Благоевградския разлом и Струмската разломна зона от друга. По-високата 

температура на водата от Струмското находище е свързана с по-дълбоката 

циркулация на същата, което е едно потвърждение за дълбочинния характер 

на Струмската разломна зона и е в унисон с възприетите до момента 

класификации на находищата на минерални води. Посочените геотермични и 

хидрохимични различия между двете находища е свързано с различни 

генетични условия, а по всяка вероятност и с различни области на 

подхранване. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на направеното допроучване на находище на минерални води 

„Благоевград - р. Струма – област Благоевград, община Благоевград, с. Зелен дол - 

изключителна държавна собственост”, могат да се направят следните по-важни изводи: 

1. Находището на минерални води, предмет на настоящата разработка се намира на 

около 1500 метра западно от регулационните черти на град Благоевград и на около 

1500 метра източно от село Зелен дол. Находището е разкрито от две водовземни 

съоръжения – Сондаж 1ХГ, намиращ се на около 80 метра източно от река Струма в 

имот 39.26 (Разсадник) в землището на град Благоевград с ЕКАТТЕ 04279 и Сондаж 

14ХГ, намиращ се на около 150 метра западно от река Струма в имот №0.220 (стара 

оранжерия) в землището на село Зелен дол с ЕКАТТЕ 30702. 

2. Абсолютната кота на водното ниво в Сондаж 1ХГ е измерена на 05.10.2011 г. и е 

323.55 m; 

3. Абсолютната кота на водното ниво в Сондаж 14ХГ е измерена на 05.10.2011 г. и е 

322.78 m; 

4. Предлаганите за утвърждаване експлоатационни ресурси на двата сондажа от 

находището са както следва: 

Съоръ жение 

Експлоатационни р есур си,  l/ s  

eQ
 1ЕРQ

 2ЕРQ
 3ЕРQ

 21 ЕРЕР QQ +
 

Сондаж 1ХГ  2.04  0.61  0.82  0.61  1.43  

Сондаж 14ХГ  6.79  2.04  2.71  2.04  4.75  

Общо 8.83  2.65  3.53  2.65  6.18  

5. Допустимите понижения за двата сондажа са както следва: 

� 
ХГС

дS
1

= 3.0 m; 

� 
ХГС

дS
14

= 2.5 m; 

6. Естествените ресурси на находището са оценени на 22 l/s; 
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7. Геотермалните ресурси на находището са изчислени на: 

 

Водоизточник  0T ,  K  икводоизточнT  ,  K  T∆ ,  K  eQ ,  l / s  G ,  K J/s  

Сондаж 1ХГ  288.15  330.95  42 .8  1.43  256.44  

Сондаж 14ХГ  288.15  336.15  48 .0  4.75  955.32  

Общо  1211.76  

 

8. Водата от находище „Благоевград – р. Струма”  е с температура 57.8÷63°С и се 

класифицира като „много гореща” (42÷100°С), минерализирана (обща минерализация 

1.135÷1.162 g/l), алкална по реакция (pH 8.85÷8.92). По своя състав водата е натриева, 

хидрокарбонатно-сулфатна (сулфатно-хидрокарбонатна при Сондаж 1ХГ). 
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