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Възможности и перспективи
за рационално ползване на
минералните води от
Долнобанския геотермален басейн

От автора


За състава и качествата на
минералните води в територията на
общини Костенец и Долна баня и
техните лечебно-профилактични
свойства съществува обширна
информация в литературата по
курортология и физиотерапия и в
редица туристически брошури.



В много по-малка степен обаче,
масовият читател може да намери
достъпна и обобщена информация
за самите находища на минерални
води



Настоящата презентация
представлява една стъпка към
запълването на тази празнота.

За презентацията
В презентацията са включени:




местоположение на находищата;
подходящи тематични карти с
обяснителен текст;
таблици, фотоси, диаграми и др.

Презентацията е предназначена за
широк кръг читатели:





Презентацията дава представа за:


състоянието, ресурсите и
качествата на обособените
находища на минерални води и
техния юридически статус.




държавни и частни институции;
туристически агенции, хотелиери,
потенциални инвеститори в
туристическия и развлекателния
бизнес;
фирми и ивеститори в областта на
геотермалното отопление и
кондициониране;
професионалисти и студенти в
областта на подземните води;
читатели, имащи желание да научат
нещо повече за уникалното
богатство на региона минералните води и техните
находища.

Местоположение на басейна










Долнобанският термоводоносен басейн
се намира в централната част на западна
България,
България, между планините Рила и
Ихтиманска Средна гора.
гора.
В границите му са проявени четири
обособени находища на минерални води:
води:
Костенец,
Костенец, Долна баня,
баня, Момин проход и
Пчелински бани.
бани.
Първи изследвания на състава на
минералните води извършват Н. Добрев
(1905) и А. Азманов (1940).
За пръв път находищата Костенец,
Костенец, Долна
баня,
баня, Момин проход и Пчелински бани са
обединени под названието "Долнобански
басейн"
басейн" от П. Ст.
Ст. Петров и др.
др. (1970).
Според тези автори басейнът
представлява грабенова структура,
структура,
оформена от разломните зони между
РилоРило-Родопския масив и Средногорието,
Средногорието,
като главната зона на подхранване се
намира по североизточния дял на Рила
планина.
планина.

Хидрогеоложки условия
Басейнът е изграден от следните
хидрогеоложки формации:
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1 – кватернерен водоносен хоризонт с
порови води и висока до средна
водообилност – речни тераси и наносни
конуси (чакъли,
чакъли, валуни,
валуни, пясъци и
глинести пясъци);
пясъци);
2 – хидрогеоложки формации с
пукнатинни води и средна
водообилност – палеозойски и
горнокредни интрузии (гранити и
гранодиорити);
гранодиорити);
3 – хидрогеоложки формации с
пукнатинни води и ниска водообилност
до неводоносни скали – докамбрийски
метаморфен комплекс (гнайси,
гнайси, шисти,
шисти,
амфиболити)
амфиболити) и палеогенски седименти
(конгломерати,
конгломерати, пясъчници,
пясъчници, аргилити,
аргилити,
битуминозни шисти и въглища);
въглища);
4 - хидрогеоложки формации с
пукнатиннопукнатинно-карстови води и средна до
висока водообилност – Добростанска
свита (докамбрийски напукани и
окарстени мрамори);
мрамори);
5 - хидрогеоложки формации с порови
води и ниска водообилност до
неводоносни скали – плиоценски
наслаги (глини,
глини, пясъци и
брекчоконгломерати);
брекчоконгломерати);
6 - находище на минерална вода

Находище Костенец











Минералната вода извира по дислокация
с посока изтокизток-запад,
запад, на границата
между гранитите на РилоРило-Родопския
батолит и палеогенските седименти.
седименти.
Главната зона на подхранване на тези
води се намира по североизточния дял на
Рила.
Рила.
Находището е проявено с два естествени
извора (на кота 850 m) и три сондажа.
сондажа.
След приключване на сондажните работи
и експлоатацията на сондажите,
сондажите,
каптираните извори са пресъхнали.
пресъхнали.
Понастоящем от прокараните сондажи се
експлоатира единствено Сондаж №2, с
дълбочина 444.70 m.
Сондажът е каптиран по такъв начин,
начин, че
експлоатацията му да се извършва на
самоизлив.
самоизлив.
Към днешна дата дебитът му възлиза на
около 14.3 l/s при температура на водата
46 оС.
оС.

Находище Долна баня









Находището е разположено на десния
бряг на р. Лъджа дере,
дере, която е приток на
р. Марица.
Марица. Преди каптирането
термалните води са извирали на три
места в речната тераса,
тераса, на кота 615 m.
Първоначално каптираният извор е имал
дебит от 2,25 l/s до 4 l/s при температура
на водата от 56 оС.
оС.
В последствие на територията на
находището са изградени три дълбоки
сондажа,
сондажа, от които като експлоатационни
се ползват два,
два, съответно с дълбочини:
дълбочини:
279 и 315 m.
Вследствие прокарването на сондажите,
сондажите,
дебитът на извора е намалял до 1.4 l/s.
Между водоизточниците е установено
хидравлично равновесие,
равновесие, като
понастоящем експлоатационните ресурси
на находището се оценяват на около 15
l/s, при температура на водата в
границите 56 - 64 оС.
оС.

Находище Момин проход












Находището е разположено по южните
склонове на Средна гора,
гора, в долината на
р. Башница.
Башница.
Минералната вода извира от разломените
и напукани гранодиорити от източната
ивица на Гуцалския плутон,
плутон, на кота 538 ÷
540 m.
В съседство на изворната зона е
контактът с дислоцираните
докамбрийски гнайси и гнайсошисти,
гнайсошисти,
които се явяват бариерна граница за
движението на минералните води.
води.
Преди каптирането,
каптирането, минералните води са
се дренирали от 10 извора,
извора, подредени по
разломна зона на протежение от около 25
m.
След каптирането на изворите през 1936
г. при водно ниво,
ниво, запазено и до днес,
днес,
дебитът на изградения каптаж се е
установил на 15.00 l/s при температура
на водата 65.4 оС.
оС.
Сред всички термални изворни находища
в Долнобанския термоводоносен басейн,
басейн,
каптираният извор в Момин проход
изтича на найнай-ниска кота,
кота, с постоянен
дебит около 15 l/s.

Находище Пчелински бани








Теренът е изграден от гранитоидите на
Гуцалския плутон.
плутон. Преди каптирането,
каптирането,
минералната вода е извирала от няколко
малки изходища,
изходища, излизащи от разседна
зона с широчина от 3 до 10 m, с изтокизтокзападна посока и стръмен наклон.
наклон.
В района на находището са прокарани 3
сондажа с дълбочина от 349 до 497 m. От
тях единият е ликвидиран,
ликвидиран, вторият е
оборудван като сеизмохидрогеоложки
наблюдателен пункт,
пункт, а третият е
каптиран като резервен експлоатационен
водоизточник при екстремни ситуации.
ситуации.
Понастоящем дебитът на каптирания
извор "Пчелин"
Пчелин" възлиза на около 8.8 l/s
при температура на водата 73оС
73оС..
Хидротермалното находище представлява
сеизмохидрогеоложки феномен - при
всички силни земетресения,
земетресения, проявени от
огнищата в България или в съседни
страни,
страни, се отчита намаление на дебита
на естествения извор.
извор.

Средногодишен дебит на минерална вода от
находищата
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Находище Пчелински бани
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Въз основа на
детайлни
режимни
наблюдения е
установен :

Находище Долна баня
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Находище Костенец

Костенец
14.3 l/s
Долна баня
15.0
15.0 l/s
Момин проход
15.0
15.0 l/s
Пчелински бани
8.8 l/s
Сумарно
за басейна
53.1
53.1 l/s

Физико-химичен състав на
минералните води










В химическия състав на минералните
води от четирите находища е установено
определено химично и генетично
сходство.
сходство.
Термоминералните води от Костенец (46
оС),
оС), Долна баня (62 оС),
оС), Момин проход
(65 оС)
оС) и Пчелински бани (73 оС)
оС) са
азотни,
азотни, хелиеви,
хелиеви, средно и силно
радиоактивни,
радиоактивни, с обща минерализация от
0.29 до 0.98 g/l, с високо съдържание на
флуорид (до 12.5 mg/l) и силиций (до 127
mg/l H2SiO3).
По катионен състав водите се
характеризират като натриеви,
натриеви, а по
анионен - от хидрокарбонатнохидрокарбонатно-сулфатни
(Костенец)
Костенец) до сулфатни (останалите три
находища).
находища).
В тях е установено наличието на голям
брой редки и разсеяни микрокомпоненти,
микрокомпоненти,
сред които с повишени микросъдържания
са Li, Ga, Ge, W и др.
др.
Изворните води в Пчелински бани имат
найнай-високата температура - 73 оС,
оС, а тези
в Момин проход - максимална
радиоактивност - до 580 емана (2146
Bq/l).

Ползване на минералните води
РЕГИСТЪР
на ресурсите на минералните води - изключителна държавна собственост по находища и водоземни съоръжения
№ по
Находище на
приложение минерална вода
№ 2 към
(землище на
чл.14, т.2 от населено място)
ЗВ

Температура

tC

25

Долна баня

60.00

36

Костенец

47.50

46

Момин проход

64.50

60





Пчелински
бани
Общо за
геотермалния
басейн

72.00

Утвърдени
експлоатацио
нни ресурси
на

Водовземни
съоръжения

л/сек

Технически
възможен дебит
на водовземното
съоръжение

л/сек

Разрешено водоползване
(потребление)
средноденонощен дебит

към 12.2013

Свободни водни
количества за
находището

концесии

разрешителни

л/сек

л/сек

(средногодишен
дебит)
л/сек

Усвояване на
ресурсите
%

7.76

0.30

7.46

3.87%

12.46 Сондаж №2хг

12.46

4.252

8.208

34.13%

14.62 КЕИ

14.62

2.375

12.245

16.24%

6.30

3.52

2.78

55.87%

7.76 Сондаж №13хг

6.30
41.14

КЕИ (сондаж
№3хг)

10.45

Понастоящем, регламентирано водоползване на минерални води се
осъществява и в четирите находища.
Същото е около 25 % от общите експлоатационни ресурси на геотермалния
басейн
Водата се използва за балнеология, рекреация, отопление и свободно
водоналиване от гражданите.

25.39%

Заключителни бележки




Със своето богатство на минерални
води, община Костенец и община
Долна баня имат реален шанс да се
превърнат в една предпочитана
туристическа и балнеологична
дестинация в ЮИ Европа, а и
жителите на тези общини реално да
почувстват предимствата от
широкото ползване на минералните
води.
Находищата могат за сравнително
кратък период от време да бъдат
напълно усвоени за:

балнеология;

спорт и рекреация;

хигиенни нужди и
профилактика;

геотермално отопление и др.

БЛАГОДАРЯ
ЗА ВНИМАНИЕТО

