
        

 

 

Договор 8/03.10.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ 

 

Обект:  Допроучване на находище на минерални води Рударци - област 

Перник, община Перник, с. Рударци - изключителна държавна 

собственост 

 

 

Управител:   ........................................... 

/инж. Борислав Борисов/ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     Работен колектив: 

 

...........................................    ........................................... 

/инж. Радослав Георгиев/    /инж. Борислав Борисов/ 

/Директор на БДЗБР – гр. Благоевград/     

........................................... 

/инж. Виолета Зиновиева/ 

 

........................................... 

/инж. Красимир Зиновиев/ 

 

 

София, ноември 2011 г. 

 



 

 

1 

 

Съдържание 

Въведение ............................................................................................................................... 4 

1. Местоположение .......................................................................................................... 5 

2. Общи данни за находището ........................................................................................ 7 

2.1. Геоложка характеристика ..................................................................................... 7 

2.2. Тектонска характеристика .................................................................................. 10 

2.3. Хидрогеоложка характеристика ........................................................................ 10 

2.4. Климатична и хидроложка характеристика ...................................................... 12 

2.5. Предишни проучвания на находище на минерална вода „Рударци” ............ 13 

3. Методика и обем на проучването ............................................................................ 18 

3.1. Хидрогеоложки оглед и картировка ................................................................. 18 

3.2. Геодезическо заснемане на съоръженията, разкриващи находището ......... 19 

3.3. Събиране и систематизиране на архивни проучвания.................................... 19 

3.4. Опитно-филтрационни изследвания ................................................................. 20 

3.5. Сондажно-геофизични проучвания ................................................................... 24 

3.6. Видео обследване ............................................................................................... 25 

3.7. Изследване на химичния състав на водите ...................................................... 26 

4. Конструкция и състояние на водовземните съоръжения ...................................... 26 

4.1. Сондаж 1 .............................................................................................................. 28 

4.2. Сондаж 2 .............................................................................................................. 28 

4.3. Сондаж 3 .............................................................................................................. 29 

4.4. Сондаж 4 .............................................................................................................. 29 

4.5. Сондаж 5 .............................................................................................................. 30 

4.6. Сондаж 6 .............................................................................................................. 31 

4.7. Сондаж 7 .............................................................................................................. 32 

4.8. Сондаж 8 .............................................................................................................. 33 

4.9. Сондаж 9 .............................................................................................................. 35 

5. Резултати от опитно-филтрационните изследвания ............................................... 37 

6. Концептуален модел на находището ....................................................................... 39 

7. Математически модел на находището и избор на  метода за решаването му ... 41 

8. Оценка на естествените и експлоатационните ресурси на находището .............. 43 

8.1. Избор на допустимо понижение ....................................................................... 43 

8.2. Оценка на експлоатационните ресурси ............................................................ 43 



 

 

2 

 

8.3. Групиране на находището на минерални води ............................................... 44 

8.4. Категоризиране на находището на минерални води ...................................... 45 

8.5. Оценка на естествените ресурси ....................................................................... 46 

9. Оценка на геотермална енергия на находището .................................................... 46 

10. Състав и свойства на минералните води.................................................................. 47 

Заключение ........................................................................................................................... 53 

Литература ............................................................................................................................ 55 

 

Приложения 

Приложение 1   – Ситуация – М 1:250; 

Приложение 2   – Резултати от RTK измерванията, полярните измервания и 

нивелацията; 

Приложение 3   – Опитно водоизливане в периода 19÷25 март 1964 година; 

Приложение 4   – Режимни наблюдения през периода 1973÷1999 година ; 

Приложение 5   – Хидрогеоложка колонка и конструкция на Сондаж 8; 

Приложение 6   – Хидрогеоложка колонка и конструкция на Сондаж 9; 

Приложение 7   – Табло за хода на опитното водочерпене, проведено в Сондаж 8 и 

наблюдателен в Сондаж 2,  Сондаж 3 и Сондаж 5; 

Приложение 8   – Табло за хода на опитното водочерпене, проведено в Сондаж 8 и 

наблюдателен Сондаж 6 

Приложение 9   – Табло за хода на опитното водочерпене, проведено в Сондаж 8; 

Приложение 10 – Табло за хода на опитното водочерпене, проведено в Сондаж 8 и 

наблюдателен Сондаж 9; 

Приложение 11 – Протокол от изпитване №2011/1226 от 04.11.2011 г. – пълен 

химичен анализ на минералните води, добивани от Сондаж 9 

(проба В769); 

Приложение 12 – Протокол от изпитване №2011/1227 от 04.11.2011 г. – пълен 

химичен и радиологичен анализ на минералните води, добивани от 

Сондаж 8 (проба В770); 

Приложение 13 – Протокол от изпитване Л1629 от 01.11.2011 г. – микробиологичен 

анализ на водата от Сондаж 6; 

Приложение 14 – Протокол от изпитване Л1630 от 01.11.2011 г. – микробиологичен 

анализ на водата от Сондаж 9; 



 

 

3 

 

Приложение 15 – Протокол от изпитване Л1631 от 01.11.2011 г. – микробиологичен 

анализ на водата от Сондаж 8. 

Приложение 16 – CD с необходимите цифрови данни. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият хидрогеоложки доклад за оценка на ресурсите на находище на 

минерални води Рударци - област Перник, община Перник, с. Рударци - изключителна 

държавна собственост е извършено на основа на Договор №8/03.10.2011 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. 

Находище на минерални води Рударци е под номер 62 по приложение № 2 към чл.14, 

т.2 от Закона за водите и се разкрива само от едно водовземно съоръжение – сондаж 9 с 

утвърдени експлоатационни ресурси, възлизащи на 6.394 l/s, утвърдени със Заповед № РД 

787/15.08.2002 г. със срок 6 години. 

От находището има издадени 2 разрешителни за ползване (от сондаж 9) – на община 

Перник за общо водоползване в размер на 0.5 l/s и на фирма „Алекс – 2002” ООД за водно 

количество 0.6 l/s в периода 23 май ÷ 31 август. 

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

на: 

� Направен оглед и картировка на обследвания район; 

� Геодезическо заснемане на съоръженията (Сондажи с номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 и 9) и на съществуващи сгради и масивни огради около тях; 

� Резултати от стари проучвания, извършвани при първоначалното проучване на 

находището, при строителството на сондажите и следващи разработки до 

момента; 

� Опитно водочерпене в Сондаж 8, с проследяване понижението на водното 

ниво в сондажи 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9, а при спиране на помпата е проследено 

възстанояването на водното ниво в сондажи 5, 6 и 8; 

� Геофизични проучвания на сондажните стволове на Сондаж 8 по два метода – 

резистивиметрия и термометрия на сондажите; 
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� Видео обследване със специална видео апаратура на ствола на сондажите. 

Спускането на видео апаратура в Сондаж 9 беше невъзможно; 

� Пълен химичен и радиологичен анализ, извършен в Изпитвателна лаборатория 

„Еколаб” към „Диал” ООД; 

� Актуален микробиологичен анализ на минералните води по показателите 

колиформи, ентерококи, псевдомонас аеругиноза и общ брой 

микроорганизми за Сондаж 6, Сондаж 8 и Сондаж 9. Изпитванията са 

извършени в Изпитвателна лаборатория „ФЕТА ЛАБ” - София; 

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 10.10.2011 г. до 

30.10.2011 г. от екип с ръководител инж. Борислав Борисов. 

Геодезическото заснемане е извършено на 24÷26.10.2011 г. от екип с ръководител       

инж. Красимир Зиновиев. 

Проведеното опитно водочерпене е извършено през периода 21÷24.10.2011 г. от екип 

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

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

26.10.2011 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. 

Като отделна разработка е изготвен експертен анализ на техническото състояние на 

водовземните съоръжения в находището за минерални води, включително КСС 

(количествено стойностна сметка) на предвижданите дейности. 

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

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

северната част на село Рударци на около 200 метра северно от плажа. 

Село Рударци се намира в източния край на Пернишкото поле, непосредствено до 

стръмните югозападни склонове на планина Витоша и е на около 14 km източно от град 

Перник. 
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Ситуация на водовземните съоръжения е представена в Приложение 1, 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 комбинирано – с двучестотен GPS 

приемник CHC в кинематичен режим на работа и с тотална станция. Надморските височини 

са получени от направена геометрична нивелация. Координатите са получени в координатна 

система 1970 г. и са трансформирани в координатна система WGS-84 и са представени в 

Таблица 1. Водните нива са актуални към дата 25.10.2011 г. 
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Таблица 1. Координати и надморски височини 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 1  4591264.070 8485792.781 42°35 '11.0  23°10 '03.4  792.924  792.387  787.904  

Сондаж 2  4591281.563 8485783.625 42°35 '11.5  23°10 '03.0  791.514  792.231  787.934  

Сондаж 3  4591272.656 8485753.977 42°35 '11.2  23°10 '01.7  788.901  788.509  787.921  

Сондаж 4  4591265.055 8485761.367 42°35 '11.0  23°10 '02.0  788.154  787.808  запу шен 

Сондаж 5  4591255.547 8485770.320 42°35 '10.7  23°10 '02.4  788.535  788.431  787.835  

Сондаж 6  4591246.703 8485761.578 42°35 '10.4  23°10 '02.0  786.950  786.501  787.920  

Сондаж 7  4591233.742 8485754.039 42°35 '010.0  23°10 '01.7  785.615  785.220  затвор ен 

Сондаж 8  4591250.508 8485748.633 42°35 '10.5  23°10 '01.4  786.614  786.040  787.954  

Сондаж 9  4591255.961 8485735.391 42°35 '10.7  23°10 '00.9  786.851  786.515  788.011  

2. ОБЩИ ДАННИ ЗА НАХОДИЩЕТО 

В тази точка ще бъдат поместени общи данни за находището – геоложка 

характеристика, хидрогеоложка характеристика, тектонска характеристика, климатична и 

хидроложка характеристика, както и провежданите до момента проучвания и резултатите от 

тях. Данните от настоящите проучвания са поместени в следващите точки от Доклада. 

2.1. Геоложка характеристика 

Находището се намира в източния край на Пернишкия грабен, на границата с 

Витошкия плутон. 

В геоструктурен план територията е включена в пределите на Западното 

Средногорие. Ж.Иванов (1998) отделя няколко групи скални комплекси: докъснокредни, 

горнокредни и наложени. 

Докъснокредните скални комплекси включват скалите от подложката на 

седиментните и вулканогенно-седиментните отложения на горната креда. Разкриват се в 

южните и югоизточните части на Витоша. Представени са от: 
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� високостепенни (допалеозойски) метаморфити с различно проявена 

мигматизация и гранитизация; 

� скалите от т.н. ДФК със старопалеозойска възраст (метадиабази, метагабра и 

амфиболови шисти, метаморфозирани в зеленошистен фациес); 

� непроменени горнокарбонски и пермски седименти; 

� ранномезозойски (триаски и юрски) утайки. 

 

 

Фигура 2. Геоложка карта на района, мащаб 1:25 000 

Горнокредните скални комплекси включват: 

� горнокредни (туронски) седименти - установяват се в южното и югоизточното 

подножие на Витоша. В разреза им се разкриват кварцитизовани пясъчници, 

конгломерати и алевролити, на горе следват аргилити, пясъчници и мергели, а 
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над тях —дребнозърнести пясъчници, алевролити, мергели и глинести 

варовици с прослойки от андезитови туфи. На много места туронските 

седименти са засегнати от контактово въздействие на Планския и Витошкия 

плутони; 

� горнокредни магмени и вулканогенно-седиментни скали. 

 

Най-високо издигнатите централни части на Витоша, както и голяма част от западните 

й склонове, са изградени от скалите на Витошкия плутон. Внедрени са сред горнокредните 

вулкански и субвулкански, и вулканогенно-седиментни скали, които се разкриват по 

североизточните, източните и южните склонове на планината, като оформят огромна 

подкова, отворена на запад - северозапад. 

Витошкия плутон има явно наставен характер (първа габрова и по-късна монцонитова 

наставка), което говори за една дълбочинна диференциация и последователно изтласкване 

на парциални магми в хипоабисално ниво. Абсолютната възраст на внедряване е 

определена от различни автори в рамките на 80 - 91 млн. години. 

В геоложкия строеж на района са представени следните литостратиграфски единици: 

� Наложените (посттектонски) скални комплекси включват седиментите 

отложени в басейни формирани след главното структурообразуване в 

областта. 

� Палеогенски (олигоценски и плиоценски) седименти от периферията на 

Пернишкия палеогенски басейн последният притежаващ следния строеж 

(Каменов, 1964): 

� Конгломератно - пясъчникова задруга; 

� Битумолитна задруга - тънкослойни аргилити и глинести мергели с прослойки 

от пясъчници; 

� Пъстра подвъглищна задруга — алтернация от конгломерати, пясъчници, 

алевролити и аргилити със сивозеленикав и червено виолетов цвят; 

� Въгленосна задруга - пясъчници, песъчливи глини, алевролити, аргилити и 

въглищни пластове (6-7 на брой); 

� Задруга на тънкослойните аргилити и глинести мергели. 

� Кватернерни (плейстоценски и холоцснски)седименти изпълващи наложените 

понижения. 
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2.2. Тектонска характеристика 

В структурно отношение Витоша и Пернишкия басейн биха могли да се разглеждат 

като част от голямо негативно гънково съоръжение, наречено Вискяро-Витошки (П. Гочев и 

кол, 1970) или Софийски (Б. Връблянски, 1971) синклинорий. Витошкият плутон е разглеждан 

като част от Маришката неоинтрузивна зона в рамките на Средногорската структурна зона. 

Иванов (1998) причислява Витоша към т.н. Софийска тектонска единица. Според Желев 

(1982) Витоша е оформена в релефа като кръгова морфоструктура, която авторът нарича 

Витошки купол. На разглежданата територия може да се проследи ходът на редица 

разломни нарушения с регионален характер - Босненски разлом, Бистришки грабен, 

Задвитошки навлак, Железнишка зона на срязване и др. 

Основните черти в съвременната структура на Витоша са изградени през 

късноалпийско време. Според Иванов (1998) в края на къснокредната епоха и началото на 

терциера Средногорската област е притежавала белезите на вулканска островно-дъгова 

(архипелагова) постройка. Изграждащите я седимент, вулканити и вулканокластити, заедно с 

фрагментите от ранноалпийската подложка, са били подложени на компресия и 

транспресия. Това е предизвикало ликвидация и деформация на пониженията и 

възникването на северновергентни гънкови и разломни структури. 

Вторият основен структурообразувателен акт се проявява след средния еоцен, когато 

също в условията на регионална компресия са се осъществили корови срязвания, 

предизвикали северовергентни навличания на цели скални комплекси върху по-външните 

зони на Балканидите. 

По време на късния еоцен и олигоцен в условията на екстензия в източното подножие 

на Витоша е оформено удължено понижение, в което става натрупването на континентални 

и морски седименти. Значителни по мащаб и амплитуда придвижвания са се проявили и в 

края на олигоценската епоха в южните части на областта. 

През неогенско и кватернерно време продължаващата екстензия и общо издигане на 

Балканидната постройка са предизвикали образуването на серия от линейно удължени или 

обширни изометрични понижения, в които става натрупването на дебели задруги от 

континентални утайки. 

2.3. Хидрогеоложка характеристика 

Средногорската хидрогеоложка област, в която попада разглеждания обект, е сложна 

в структурно, геоложко и морфоложко отношение. Като структурна зона формирането на 
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Средногорието е започнало в началото на горната креда, чийто скали залягат върху твърде 

разнообразна по-стара скална основа. Налагайки се върху по-стара основа, горнокредния 

етаж се явява несъвършен горен водоупор на напорните води в тази основа, въпреки, че той 

самият е нагънат. Освен това за Средногорието са характерни млади наложени депресии 

(грабени) със значителен териториален обхват. Тези млади депресии и грабенови структури 

са запълнени  предимно с плиоценски и кватернерни отложения, в които има значителни 

количества пресни напорни и ненапорни води, а в плиоцена и напорни 

слабоминерализирани води от езерно-седиментогенния цикъл. 

 

 

Фигура 3. Схематизация на водоносния пласт в план 

Главните изходища на пукнатинната вода на азотните терми са основните разломи, 

по които се издигат южните оградни вериги, и главно Витоша и разлома Горна баня – Овча 

купел – Софийска баня, по които водата излиза през плиоцена на повърхността. Разломната 

зона, създадена от внедряването  и издигането на Витошкия плутон, има пръстеновиден 

характер и от нея излизат изворите при Княжево, Рударци, Панчарево и Железница. 

Витошкия плутон заедно с другите оградни масиви са главното място за подхранване и 

създаване напор на водата в пукнатинната система. В западната периферия на Софийската 

котловина излизат изворите при Банкя и Горна баня. Поради това, че водата при Панчарево 
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идва от разлом, който засяга среднотриаски доломити и варовици, съставът й е 

хидрокарбонатно-калцияво-магнезиев, а тези при Рударци, която идва по разлома между 

сиенита и палеогенски конгломерат – сулфатно-хидрокарбонатно-натриева.  Като се имат 

предвид общите геотермични, тектонски  и хидрогеоложки условия в Софийската котловина 

на дълбочина до 1200 м, не може да се очаква вода с температура по-висока от 55°С. 

Увеличаване на експлоатационния дебит над динамичния разход на термалната вода при 

изкуствено понижаване на водното ниво ще доведе до изтощаване на водонапорната 

система или изменения в състава и температурата за сметка на странична студена вода. 

2.4. Климатична и хидроложка характеристика 

Климатична характеристика 

Разглеждания район попада в югозападната част на умереноконтиненталната област, 

на границата межда централната част на района на Итиманска и Същинска Средна гора 

(Пернишката котловина) и района на Витоша. Върху климата определено влияние оказва 

надморската височина на котловината 700 - 850 м и оградните планини - от юг Голо бърдо, 

от изток и североизток Люлин и Витоша. 

Пролетта настъпва късно, а есента идва рано. Лятото не е горещо 19.9°С, а есента е 

по-топла от пролетта. 

Преобладаващите ветрове са северозападните. 

Изменението на температурата по месеци за станция Перник (кота 700 m) е показана 

в Таблица 2. 

Таблица 2. Изменение на температурата по месеци за станция Перник 

месец I  I I  I I I  IV  V  VI  VI I  VI I I  IX  X  XI  XI I  Ср.год

Т°С  -2 .0  0.2  3.7  9.7  14 .2  17 .5  19 .6  19 .2  15 .4  10 .2  5.6  0.5  9.5  

 

Абсолютната максимално измерена температура е през месец юли – +38.1°С, а 

абсолютната минимална през месец януари – -26.8°С. 

 Най-много валежи падат през месец май-юни, а най-сух е месец март. Средно 

28.8 дни в годината са с мъгли. 

Месечното разпределение на валежите е показано в таблица № 2 и фигура № 5. 

Представени са данни за двете най-близки станции. Разглеждания район се намира 

приблизително между тях. 
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Таблица 3. Месечно разпределение на валежите в района 

Станция I  I I  I I I  IV  V  VI  VI I  VI I I  IX  X  XI  XI I  Зима Проле т лято  еиек  ср.год.

Пер ник  43  57  37  53  71  77  48  39  43  52  56  48  128  162  165 152  606  

Черни 

вр.  
103  95  96  98  118  142  98  84  71  85  86  99  297  313  325 224  1178 

 

Във Витоша валежите нарастват значително с височината, за да достигнат на Черни 

връх (2280 m) 1178 mm (Колева, Пенева, 1990). 

Почвите са предимно черни смолници и алувиално-ливадни, по склоновете на 

планините светлокафяви горски, а по билата - планинско-ливадни. 

 

Хидроложка характеристика 

Речната мрежа е представено от горното течение на река Стума и притоците ѝ. Река 

Струма извира южно от Черни връх и е с обща дължина 290 km. В горното й течение е 

изграден язовир "Студена", изпозван за водоснабдяване на селищата в района. 

В конкретно разглеждания район протича река Рударщица, десен приток на река 

Струма. Речната мрежа тук е слабо развита и освен от споменатата река се представя и от 

временни потоци, формиращи се главно през време на топене на снеговете от Витоша. 

2.5. Предишни проучвания на находище на минерална вода „Рударци” 

Минералните извори в Перник са били известни още по тракийско време. Богати 

археологически находки свидетелстват за тракийско селище от късния неолит – 

археологически  (керамична) колекция се съхранява е Историческия музей в град Перник. 

Първоначално изворите са били каптирани примитивно и главният е използван за 

запълване на бесейн за къпане и пране, а малките извори за топене на лен (Азманов, 1940). 

След това е било извършено каптиране на изворите чрез галерия с диаметър 1.5 m, 

облицована със зидан камък. Към настоящия момент естествените извори и дренажната 

галерия са затрупани от новото регулиране на терена (обходния път минава точно над 

галерията). 

През 1955 година под ръководството на инж. Тенчев в района на изворите с 

автосонда са били прокарани първоначално 4 сондажа, а по-късно и още 4 (вероятно през 

1961 година) с дълбочина до 40 m. Сондажите са преминали палеогенски конгломерати и са 

достигнати горнокредните левкомонцонити. От тези сондажи (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8) са 
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получени на самоизлив около 14 l/s с температура от 27.8 до 28.5°С, а естествените извори 

на находището са пресъхнали.  

За по-качествено каптиране на термоминералната вода и евентуално увеличаване на 

дебита и температурата ѝ, през 1963 година е изработен моторен Сондаж 9. Сондажът е бил 

с първоначална дълбочина от 194.20 m. При сондирането вода на самоизлив от сондажа се 

появява още в олигоценските седименти на дълбочина от 20.60 m под терена. На дълбочина 

37.60 m дебитът достига до 0.5 l/s с температура 25.8°С. Първо по-рязко увеличаване на 

дебита настъпва след като сондажът влиза в монцонитите. При забой 54.75 m дебитът рязко 

нараства на 6.0 l/s с температура 27.0°С. Към 90 m дълбочина водата на самоизлив се 

увеличава на 9.05 l/s, а на 102 m – 16.40 l/s. Температурата на водата се покачва на 28.2°С. От 

този интервал надолу дебитът на водата нараства слабо. На 180 m дълбочина дебитът 

нараства само до 17.0 l/s. Поради обрушване на сондажа в дълбочина се наложило същия да 

бъде затръбен временно до 185
-тия

 метър. В следствие на затръбяването дебитът на сондажа 

намалява от 17.0 l/s  на 14.97 l/s. При продължаване на сондирането до 194.20 m дебитът 

отново нараства на 16 l/s, което показва, че сондажът още не е преминал изцяло 

термоводоносната зона. 

През 1964 година при възобновяване на сондирането дебитът на самоизлив е 1.88 l/s 

с температура 28.5°С. Силното намаление на дебита се дължи на зашламване на временната 

обсадна колона и изолиране на по-плитките водообилни интервали. През 1964 година, без 

да се вади обсадната колона продължава удълбочаването на сондажа до кота 301.30 m. 

През време на сондирането дебитът на сондажа до кота 260 m нараства на 9.88 l/s  с 

температура 28.7°С. От 260.0 m до 301.30 m дълбочина не се установява допълнително 

увеличаване  на дебита. 

След завършване на Сондаж 9 е извадена обсадната колона, в резултат на което се 

получава рязко увеличаване на дебита, който първоначално достига до 23.8 l/s с 

температура 28.7°С. 

Проучването на находище на минерална вода "Рударци" в хидрогеоложко отношение 

е крайно повърхностно. Провежданите специализирани хидрогеоложки изследвания касаят 

главно замерване на дебита, температурата и състава на водите. Наличните данни могат да 

бъдат групирани в два периода, коренно различни по продължителност: първи - 

хидрогеоложки проучвания през време на прокарване на Сондаж 9, втори - режимни 

наблюдения в периода 1973 - 1989 година. 
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Фигура 4. Схема на разположение на сондажите 

Извършваните през 1963 година режимни наблюдения обхващат наблюдения върху 

измененията в дебита и температурата както на Сондаж 9, така и в останалите сондажи. От 

измерванията е установено, че новият моторен сондаж (Сондаж 9) е в пряка хидравлическа 

връзка със старите. Дебитът на последните преди започване на проучването е бил 14 l/s при 

температура 27.8°С. С излизане на вода от новия сондаж дебитът на старите започва да 

намалява, като накрая достига 4.16 l/s при температура 27.4°С. При преустановяване на 
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сондирането, поради временно затръбяване на някои водоносни интервали в Сондаж 9, част 

от водата се връща при старите сондажи и сумарният им дебит нараства на 10.1 l/s. Всичко 

това показва, че изработените сондажи са навлязли в една термоводоносна зона и се 

намират в тясна хидравлична връзка помежду си. 

Изводите от режимните наблюдения през 1963 година се потвърждават и при тези, 

направени през 1964 година.  

След  завършване на сондажните работи в периода 19÷25 март 1964 година е 

проведено кратко водоизливане на три понижения. По данните от второто и третото 

понижение е определен относителен дебит на сондажа от порядъка на 10.8 l/s/m, и 

определен първоначален напор на сондажа (преди започване на степенното водоизливане) 

от порядъка на 1.80 m. Резултатите от опитното водоизливане е представено в     

Приложение 3, от които са направени следните изводи: 

1. Плитките сондажи дренират минерални води циркулиращи на границата между 

олигоцена и монцонитовата подложка, след отварянето на Сондаж 9 се подобрява връзката 

с основната филтрационна среда - разломната зона, при което в началния период дори се 

повишава и дебита на плитките сондажи; 

2. При дебит от второ понижение 3.64 l/s сумарният дебит от старите сондажи се 

възстановява – 8.63 l/s. Този дебит – 3.64 l/s (при второто понижение), е добро 

потвърждение на оценката на естествените ресурси на находището по сумарният дебит на 

изворите – 3.7 l/s. 

3. В края на водочерпенето дебита на старите сондажи е почти аналогичен на 

първоначалните стойности – 8.36 l/s при дебит от Сондаж 9 – 4.83 l/s. Последната стойност 

може да се приеме като такава, характеризираща експлоатационния дебит на сондажа при 

понижение 1.14 m (спрямо първоначалния напор на сондажа – 2.50 m при първоначалното 

разкриване на минералните води) или относителният дебит е 4.24 l/s/m. 

4. Определянето на относителният дебит е направено и по дебита на старите 

сондажи. В случая е изхождано от следните съобръжения: 

4.1. Сондажите продължително време са работили на свободен водоизлив, поради 

тази причина се приема, че водните нива са относително стабилизирани и депресионната 

крива се изменя успоредно сама на себе си (квазистабилизиран режим) като понижението 

на водните нива в черпещия сондаж са приети средни за останалите сондажи. 

4.2. При прекратяване на водоизливането от Сондаж 9 отчетеното повишение на 

нивото е прието за изменение на понижението водното ниво в старите сондажи, т.е. 

разглеждат се две водоизпускания от старите сондажи - първо края на водоизливането    
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8.36 l/s и второ след края на възстановяването, след прекратяване на водоизливането от 

Сондаж 9 -9.10 l/s. 

4.3. Изменението на понижението (повишението) в случая е прието равно на 0.25 m. 

4.4.  При тази постановка е определен относителен дебит равен на 2.96 l/s/m. 

5. Прокараните сондажи работят на много добро взаимодействие помежду си . При 

първоначалното водизливане от Сондаж 9, поради явно подобряване на връзката между 

дълбоките водопроводящи нива и по-плитките сондажи, дори се повишава дебита от 

старите сондажи. 

6. Като се има предвид бързото сработване на нивата, още при прокарване на 

първите плитки сондажи, пресъхването на изворите и по-високо разположените сондажи, а 

и последващото дрениране на останалите сондажи, първоначално много високите дебити на 

водоизливане, може да се направи преценка, че находището изключително зависи от 

естествените ресурси, а при сондажно разкриване и от еластичните запаси на 

водопроводящата среда. 

На основа на проведеното възстановяване на нивото на Сондаж 9 е определена 

проводимостта на пласта, а именно 351.93 m
2
/d. 

Вторият етап от проучванията обхваща проведените режимни наблюдения през 

периода 1973÷1989 година. Данните от тези режимни наблюдения са представени в 

Приложение 4. 

Характерно за тези наблюдения е сравнително постоянната тенденция за 

увеличаване на дебитите през зимните месеци и отчитането на най-ниски стойности през 

летните, т.е. явно се отчита интензивното водоползване през този сезон (до 1999 г. 

минералните води са били използвани изключително за хигиенни нужди и за спортен 

отдих). 

За находище на минерална вода „Рударци”, с. Рударци, община Перник няма 

утвърдени регионални и локални ресурси от хидрогеотермална енергия. 

На база на архивни данни през 2001 г. от „Старт 999” ЕООД – гр. София са оценени 

естествените и експлоатационни ресурси на находище на минерална вода „Рударци”, с. 

Рударци, община Перник. На база на този доклад и със Заповед № РД-787 от 15.08.2002 г. от 

Министъра на околната среда и водите са утвърдени следните ресурси: 

 

 

 

 



 

 

18 

 

Таблица 4. Утвърдени експлоатационни ресурси на находише „Рударци” 

Находище на  минер ална вода  

Регионални ек сплоатационни 

ресурси от минерална вода по 

категор ии 

Температура  

QРЕР1 

l/s  

QРЕР2 

l/s  

Smax  

m 
°С  

„Рударци”  3.197  3.197  -  28 .6  

 6.394   

 

Срокът на действие на цитираната по-горе Заповед е изтекъл на 15.08.2008 г. 

На база извършваните изследвания на минералните води от находище "Рударци" 

през 1963 г., 1964 г. и 2000 г., същите се характеризират като слабоминерализирана, 

сулфатно-хидрокарбонатно-натриеви, с ниска минерализация, съдържащи флуорид, без 

санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване. Температурата на водата 

- 28 - 29°С и слабата алкана реакция - рН=8.6. 

Водите могат да се използват за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика 

основно при лечение на жлъчно-чернодробни, стомашно-чревни, бъбречно-урологични , 

обменно-еднокринни заболявания и при хронични професионални интоксикации. 

Натуралната минерална вода от находището може да се използва по следните 

предназначения: 

� за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика; 

� за трапезни цели като натурална минерална вода на водоизточника или в 

бутилиран вид. 

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 18.10.2011 г. 

3.1. Хидрогеоложки оглед и картировка 

Направен е хидрогеоложки оглед и картировка на района на находището на 

минерална вода „Рударци”.  

Бяха открити всички 9 сондажа в двора на пояс І от санитарно-охранителната зона.  
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Зоната е подържана в много лошо състояние – терена се е самозалесил с дървесни 

видове, което възпрепятства достъпа до северната му част.  

За нуждите на проучването бяха направени просеки в гората за достъп до сондажите. 

Направен беше оглед на мястото на старите минерални извори – същите не са 

открити, няма видими следи за съществуването им. На мястото им се намират сгради, като 

по този начин те практически са заличени. 

3.2. Геодезическо заснемане на съоръженията, разкриващи находището 

Направено е геодезическо заснемане на сондажите 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 31114 – намира се на около 900 метра западно от село Мърчаево; 

� тт 127 – намира се на около 300 югозападно от село Рударци; 

� тт 130 – намира се на около 600 метра северозападно от село Рударци; 

� тт 96 – намира се на около 100 метра западно от село Кладница. 

За определяне на точната надморска височина на сондажите е извършена нивелация 

– в два хода. 

Геодезическото заснемане е представено в Приложение 1, резултати от RTK 

измерванията, полярните измервания и нивелацията – в Приложение 2. 

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. 
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3.4. Опитно-филтрационни изследвания 

Проучването на находището започна в насока извършване на опитно-филтрационни 

изследвания в Сондаж 9. Целия терен на санитарно-охранителната зона, където се намират 

съоръженията и помпената станция на Сондаж 9 не е подържан и е в много лошо състояние. 

Беше възстановено електричеството до помпата (кабелите бяха ограбени). С монтиратана в 

помпената станция помпа (с дебит от 1 до 3 l/s) направихме опит за провеждане на 

водочерпене. Това се оказа невъзможно, поради факта, че с помпата сондажа се осуши за 

около 10 минути.  

Това наложи разглобяването на тръбната арматура, монтирането на бензинова помпа 

и спускането на смукател в сондажа. На 2.0 метра от устието на сондажа смукателя не може 

да премине през препятствие, намиращо се в сондажа. С така монтираната бензинова помпа 

и спуснат смукател на 2.0 метра от устието беше направен опит за опитно водочерпене, 

който се оказа също неуспешен. С дебит 3 l/s сондажа се осуши за 20 минути (до 

дълбочината на спуснатия смукател). 

Това наложи генерална промяна на методическия подход. Като черпателен беше 

оборудван Сондаж 8. Монтирана му беше бензинова помпа с максимален дебит 8.3 l/s. 

Изследванията са извършени при следната последователност: 

� На 21.10.2011 г. в 15:24 часа е пусната помпата в Сондаж 8, като е проследено 

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

Паралелно с това е извършено проследяване на водното ниво в сондажи с 

номера 2, 3, 5, 6 и 9. В сондаж 7 не беше възможно измерването на водни нива 

и дебити, тъй като е с аварирала тръбна арматура. Сондаж 1 беше открит на 

24.10.2011 г., на място, различно от посочваните във всички предишни 

проучвания. 

� На 24.10.2011 г. в 15:33 часа е спряна помпата в сондаж 8 и е проследено 

възстановяването на водното ниво в сондажи 5, 6, 8 и 9. Също така преди 

спиране на помпата са измерени водните нива във всички сондажи (без 

Сондаж 4 и Сондаж 7). 

Този метод на работа е избран, поради факта, че в двора на санитарно охранителната 

зона има практически 7 сондажа, в които е възможно проследяването на водното ниво. 

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

данните от понижението на водното ниво в сондажи 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9. 
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Методът на Джейкъб се базира на формулата на Тейс и по точно на нейният 

логаритмичен вид, отговарящ на квазистабилизиран режим, а именно: 
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Или тази формула може да се запише и по следния начин: 
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Формула 3.4.2 е уравнение на права линия в координатна система ts lg÷ . Ако 

нанесем върху абцисната 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: 
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проводимост T : 
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коефицент на пиезопредаване  a : 
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или 
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коефицент на водоотдаване µ : 
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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). 
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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 . 

Формула 3.4.1 може да се запише и в следната формула: 
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Фигура 6. Зависимост rs lg÷  

От горните формули следва, че ако изберем произволен момент t  от 

квазистабилизирания период, в който период знаем пониженията, създадени в няколко 

наблюдателни сондажа, разположени на различно разстояние r  от водочерпателния, 

параметрите T  и a  можем да определим, като нанесем по абсцисната ос лоаритъма на 

разстоянието да всеки един наблюдателен сондаж r , а по ординатната ос – съответното 

понижение s  в този сондаж в момента t . Ще получим правата с наклон i , отрязваща от 

ординатната ос величината A  и от абсцисната ос – ( )
0

lg r , респективно ( )0r . Проводимостта 

и коефициентът на пиезопредаване се изчисляват така: 
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/3.4.12/ 
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По този начин фактически се усредняват параметрите на пласта върху площа на 

участъка, за разлика от метода ts lg÷ , където параметрите се „осредняват” по времето но в 

една точка на пласта. 

3.5. Сондажно-геофизични проучвания 

Сондажно-геофизичните работи са извършени на 26.10.2011 г. от инж.геофизик Асен 

В. Митев, като са използвани следните методи: 

� Резистивиметрия 

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 7).  

 

Фигура 7. 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: 
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/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) 

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).  

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 01÷02.11.2011 г. 
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3.7. Изследване на химичния състав на водите 

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

от три сондажа, които са изследвани както следва: 

� Пълен химичен и радиологичен анализ – Протоколи с №№ 2011/1226 от 

04.11.2011 г. и 2011/1227 от 04.11.2011 г., изпитвани в Изпитвателна 

лаборатория „Еколаб” към „Диал” ООД; 

� Микробиологичен анализ на водите от Сондажи 6, 8 и 9 – Протоколи с №№ 

Л1629 от 01.11.2011 г., Л1630 от 01.11.2011 г. и Л1631 от 01.11.2011 г. 

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

4. КОНСТРУКЦИЯ И СЪСТОЯНИЕ НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Минералните води от находище на минерални води Рударци - област Перник, 

община Перник, с. Рударци - изключителна държавна собственост са разкрити с осем плитки 

и един дълбок сондаж (Сондаж 9). 

Като цяло състоянието на санитарно охранителната зона около съоръженията е в 

много лошо състояние (Снимки 1 и 2). Двора не е подържан, поникнали са фиданки на 

дървета с видима възраст 5-6 години, които образуват непроходима гора. Сградата на 

помпената станция се руши – електричеството е прекъснато и разграбено. 

По време на полските проучвания идваха работници (които не се легитимираха), 

разграждаха оградата (дотолкова, доколкото я има) и изрязваха по-големи дървета, като 

оставяха по малките клони и листа безразборно разхвърляни. 

За откриването на сондажи с номера 1, 2, 3, 4 и 5 се наложи прокарването на просеки 

в самозалесилият се двор. 

Като цяло територията на санитарно-охранителната зона не се подържа и е в много 

лошо състояние, като начина на стопанисване по никакъв начин не отговаря на 

изискванията за поддържане на пояс І от СОЗ. 

Кмета на селото отказа каквато и да е помощ при полското обследване. 
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Снимка 1. Територия на санитарно-охранителната зона 

 

 

Снимка 2. Помпена станция - стара 
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4.1. Сондаж 1 

Сондаж 1 беше открит случайно на 24.10.2011 г. при направата на геодезическото 

заснемане. Измерено е водното ниво преди спиране на водочерпенето н Сондаж 8 и 

актуално водно ниво към дата 25.10.2011 г. 

Сондажът се намира в самозалесилата се част, най-вероятно извън границите на Пояс 

І от СОЗ (границата в северния участък липсва). 

Сондажът представлява метална тръба с диаметър ø175, в която е спусната по-малка 

метална тръба с диаметър ø65, която се движи свободно в по-голямата тръба. Кота устие на 

сондажа е 792.924 m, а дълбочината му е 13.3 m (от кота устие). Дълбочината е получена от 

спускането на лот в обсандата тръба на сондажа. 

4.2. Сондаж 2 

Сондаж 2 се намира в северния край на разглежданата площадка. Представлява 

метална тръба с диаметър ø100, в която е спусната по-малка метална тръба с диаметър ø65. 

Дълбочината му е измерена с лот и е 14.9 метра 

 

 

Снимка 3. Сондаж 2 
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4.3. Сондаж 3 

Сондаж 3 се намира в западния край на разглежданата площадка. Представлява 

метална тръба с диаметър ø100, в която е спусната по-малка метална тръба с диаметър ø65. 

Дълбочината му е измерена с лот и е 2.87 метра. Най-велоятно е силно затлачен. Няма 

възможност за спускане на видео камера или геофизична апаратура. 

 

 

Снимка 4. Сондаж 3 

4.4. Сондаж 4 

Сондаж 4 се намира в централната част на разглежданата площадка. Представлява 

метална тръба с диаметър ø65. Запушен е с кал до 0.8 метра от устието на сондажа. 
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Снимка 5. Сондаж 4 

4.5. Сондаж 5 

Сондаж 5 се намира в източния край на разглежданата площадка. Представлява 

метална тръба с диаметър ø125. До него е израснало дърво, което в последствие беше 

отсечено. Дълбочината му е измерена с лот и е 23.0 метра от устието. Най-вероятно е 

затлачен. 
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Снимка 6. Сондаж 5 

4.6. Сондаж 6 

Сондаж 6 е в режим на самоизлив – с дебит около 0.1 l/s. Представлява метална 

тръба с диаметър ø175, която в горните 5 сантиметра се стеснява до диаметър ø100. 

Дълбочината му е измерена с лот и е 11.3 метра от устието на сондажа. Най-вероятно 

останалата част от сондажа е затлачена с клони и шума. 

За измерване на пиезометричното водно ниво беше монтирана пластмасова тръба. 
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Снимка 7. Сондаж 6 

4.7. Сондаж 7 

Сондаж 7 се намира в югоизточния край на разглежданата територия. Представлява 

метална тръба с диаметър ø100, на която е монтиран спирателен кран. Тръбната арматура е 

аварирала и не може да се отвори. Около сондажа е замочурено и от него излизат 

водопроводни тръби (най-вероятно незаконни тръбопроводи).  
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Снимка 8. Сондаж 7 (отдясно се виждат незаконните тръби) 

4.8. Сондаж 8 

Сондаж 8 се намира в централната част на имота южно от старата помпена станция. 

Представлява метална тръба с диаметър ø150, в горната част на който е монтиран остарял 

спирателен кран, който не работи. Сондажа се намира на самоизлив с дебит 3.0 l/s. 

Дълбочината на сондажа е измерена с лот и е 72.8 метра от устието на сондажа. 

За целите на проучването беше демонтиран спирателния кран и монтирана PVC тръба 

за измерване на пиезометричното водно ниво. 

Хидрогеоложка колонка и конструкция, изработени на базата на видео обследването, 

геофизичните проучвания и интерпретация на данните от сондаж 9 е представена в 

Приложение 5. 

 



 

 

34 

 

 

Снимка 9. Сондаж 8 (с и без спирателен кран) 

 

 

Снимка 10. Сондаж 8 (с монтирана пластмасова тръба и оборудван с бензинова помпа) 
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4.9. Сондаж 9 

Сондаж 9 е разположен в югозападния край на разлежданата територия в новата 

помпена станция. Неговата дълбочина е 301.30 метра. Точната хидрогеоложка колонка и 

конструкция са представени в Приложение 6. 

 

 

Снимка 11. Сондаж 9 (с монтирана тръбна арматура) 

За целите на проучването тръбната арматура беше демонтирана и сондажа беше 

оборудван с PVC тръба за измерване на пиезометричното водно ниво. Състоянието на 

сондажа не е добро. Спирателните кранове са ръждясали и не работят. Голяма част от 

ключовете по спирателните кранове са счупени. Помпената станция се разпада – голяма част 

от бетона е разрушен и на места е останала само арматурата. Електрическите кабели са 

извадени. 

Сондажът е изпълнен в периода 1963-1964 година от ИПП "Водоканалпроект" по 

задание от СКУ към МНЗСГ и финансирано от ОНС – Перник, като е прокаран със сондажна 

апаратура КАМ-500. 

Към момента на настоящото проучване и измерен дебит на самоизлив – 1.30 l/s. 
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Снимка 12. Сондаж 9 (с монтирана пластмасова тръба за измерване на ПВН) 

Таблица 5. Конструкция на Сондаж 9 

Дъ лбочина от 

повър хността,  m 

Диаметър на 

сондиране,  mm 

Диаметър на 

обсаждане,  mm 
Забележка  

0.00-51.40  219  170  
Задтръбна 

циментация в  

интервала  от  0 .00 до 

20.00 m 

51.40-183.10  132  необсаден 

183.10-301.30  108  необсаден 

 

Каптирането на Сондаж 9 е започнато на 25.05.1965 година – сондажната колона е 

прерязана на 10 cm от дъното на шахтата и е заварен редуктор 168/200 mm, монтиран е 

спирателен кран ø200 над който е поставено "Т" образно парче с диаметри 200/200 mm, от 

което следват разклонения за плувния басейн, напоследното монтиран кран ø200. Изведено 

е разклонение за дебитната камера, съоръжено със спирателен кран ø200 и дължина 80 cm. 

Изведено е разклонение за старата помпена станция, чрез фланец 2" и полагане на 

поцинковани тръби 2" и дължина 23.5 m. Последните несъществуват вече а на устието на 

сондажа е монтирана новата помпа. 

Каптажното съоръжение се състои от две отделни камери — суха камера с размери 

дължина 1.70 m, ширина 1.80 m и височина 1.90 m и измервателна камера с вътрешни 
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размери дължина 1.0 m, ширина 1.8 m и височина 1.9 m. Дебелината на дъното е 0.40 m, а 

на стените 0.20 m. 

В дъното на шахтата е вграден отток за изпразване на водата от камерите с ø200 и 

дължина 39 m от етернитови тръби. Отводняването на камеритае в момента е затруднено 

поради запушване на канала. 

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНО-ФИЛТРАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Проведено е опитно водочерпене в Сондаж 8, поради невъзможността за спускане на 

смукател в Сондаж 9. Водочерпенето е проведено с продължителност 72 часа с бензинова 

помпа с максимален дебит Q = 8.30 l/s. При този дебит е получено понижение на водното 

ниво S8=1.56 m, а относителния дебит е q = 5.32 l/s/m. 

 

 

Снимка 13. Опитно водочерпене в Сондаж 8 с дебит 8.30 l/s 

Проследено е понижението на водното ниво в сондажи 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9. В 

следващата таблица са представени резултатите от пониженията във всички наблюдателни 

сондажи в следствие на водочерпенето в Сондаж 8. 

Табла за хода на опитните водочерпения са представени в Приложения с номера 7, 8 

и 9. 
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Таблица 6. Резултати от проведените водочерпения 

№ на сондажа 

Радиу с/разстояние до 

Сондаж 8  

m 

Дебит  

Q ( l/s )  

Понижение на ВН,  

S(m)  

Сондаж 1  46 .18  наблюдателен 0.240  

Сондаж 2  46 .79  наблюдателен 0.190  

Сондаж 3  22 .78  наблюдателен 0.365  

Сондаж 5  22 .26  наблюдателен 0.650  

Сондаж 6  13 .49  наблюдателен 0.850  

Сондаж 8  0.08  8.30  1.560  

Сондаж 9  14 .32  наблюдателен 0.680  

 

 

Фигура 8. Графика на зависимостта s=f(lg r) по данни от водочерпенето 
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По данни от пониженията на водното ниво при водочерпенето от Сондаж 8 е получен 

наклон на кривата i =0.46 или: 

 

/5.1/  
46,0

12,717.366,0.366,0
==

i

Q
T  = 570,6 ≈  570 m

2
/d; 

 

 

/5.2/  
( )

3

69,273
.44,044,0

22

0 ==
t

r
a = 10986 ≈ 1.104 m

2
/d. 

 

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/  
30

570
==

m

Т
к  = 19 m/d. 

 

За коефицента на водоотдаване µ  получаваме: 

 

/5.4/  
410.1

570
==

a

T
µ  = 0.057. 

 

Обобщените хидрогеоложки параметри са представени в следващата таблица: 

 

Таблица 7. Обобщени хидрогеоложки параметри 

Параметър  Означение Мярка  Стойност  

Проводимост  T  m
2
/d  570  

Пиезопр едаване a  m
2
/d  1.104  

Кефициент на филтрация k  m/d  19.0  

Коефициент на водоотдаване µ
 -  0 .057  

6. КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА НАХОДИЩЕТО 

Водите от находище на минерална вода „Рударци” са с плитка циркулация и 

формират водите си от инфилтрация на атмосферни валежи в пукнатинно жилната зона на 

Витошкия плутон в дълбочина (Фигура 3 и Фигура 9). 
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Фигура 9. Концептуален модел на находището, Мащаб 1:40 000 

Приблизително зоната на подхранване може да се определи от запад границата на 

природен парк „Витоша”, от юг линията преминаваща по река Танчовица - вододелниото 

било между връх Смилица и връх Смедовица, източна граница - вододелното било 
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преминаващо през върховете Смилица, Острец и Владайски черни връх, а северната по 

вододела между последния връх и връх Церова поляна – Фигура 9. 

Съдейки по температурата на водата и ако се предположи, че тя се дължи на 

геотермичното стъпало, то може да се предположи, че водите от нахидище „Рударци” 

циркулират на дълбочина 400-500 метра под повърхността. 

На около 400 метра североизточно от село Рударци Витошкия плутон се „подпъхва” 

под палеогенските наслаги (Пъстра подвъглищна задруга), които служа и като горен 

водоупор на водоносния хоризонт и формират неговите напорни свойства. 

7. МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НАХОДИЩЕТО И ИЗБОР НА  МЕТОДА ЗА 

РЕШАВАНЕТО МУ 

Математическото решение за експлоатационните ресурси на находището ще се 

базира на решението на взаимодействащи си артезиански (самоизливащи се) кладенци. 

Главните особености при този режим на свободен самоизлив са две: 

� сондажът работи при постоянно понижение на напора в него (определено от 

котата на самоизливане); 

� дебитът на сондажа постепенно намалява във времето.  

Въпросът е подробно изследван в литературата по подземна хидродинамика, в това 

число и в българската. Изчисляването на взаимодействащите артезиански сондажи среща 

едно принципно затруднение - това е единствения случай, при който не може да се приложи 

методът на суперпозицията, тъй като се нарушава самото гранично условие ( )consts =0 . 

Във връзка с това задачата се трансформира, като системата и се разглежда като 

такава от взаимодействащи кладенци със зададен намаляващ дебит. Този приблизителен 

подход позволява да се приложи методът на суперпозицията и да се извършат съответните 

изчисления (без да се прибягва до задължително математическо моделиране). 

Изхождайки от решенията за единичен самоизливащ се сондаж, може да се запише 

следния израз за дебита на един артезиански сондаж, взаимодействащ си с други такива: 
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, където: 

 

/7.2/  ( )
2

..25,2
ln

oi

e
oi

r

ta
uW ≈   

 

, а другите означения са: 

 

321 ,, QQQ   - експлоатационните ресурси на отделните кладенци, m3;  

321 ,, sss  - пониженията, при които работят кладенците (разликата между естественото 

пиезометрично ниво в дадения кладенец и котата на самоизливане, m; 

T  – проводимост на пласта, m
2
/d; 

a  – коефициент на пиезопредаване, m
2
/d; 

oir  – радиус/разстояние до съоръжението, m; 

et  – експлоатационен период, 3 650 d (10 години). 

 

 

Фигура 10. Артезиански (самоизливащи се) кладенци 

При така описаната постановка на задачата, не става дума за решаване на система от 

уравнения - за всеки от кладенците изчислението е само за себе си (както това се прави при 

изчисляване на кладенци, работещи със зададен дебит). При изчисленията може да се 

получи за някой от сондажите ( 0≤Q ). Това означава, че в течение на експлоатационния 

период нивото в този сондаж ще спадне под котата на изливане (терена). Това е възможно, 

когато даден сондаж има по-високо хипсометрично положение (по-висока кота) и работата 

на съседните по-ниско разположени сондажи го "осушава". Такъв сондаж би следвало да 
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отпадне от системата или системата да се разглежда като "комбинирана" - с водочерпателни 

и самоизливащи се сондажи. 

8. ОЦЕНКА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА 

НАХОДИЩЕТО 

8.1. Избор на допустимо понижение 

Допустимото понижение в сондажите ще е равно на разликата между 

пиезометричното водно ниво и котата на устието на сондажа (фактическия самоизлив). За 

утвърждаване на експлоатационните ресурси са годни два сондажа – Сондаж 8 и Сондаж 9, 

като техните понижения са представени в следващата таблица: 

Таблица 8. Допустими понижения на сондажите 

Съоръ жение Кота у стие,  m ПВН,  m 
Допу стимо 

понижение,  m 

Сондаж 8  786.614  787.954  1.34  

Сондаж 9  786.851  788.011  1.16  

 

В Сондаж 9 е монтирана помпа на нивото на устието на сондажа, която фактически 

изпомпва водата, получена на самоизлив от сондажа. Помпата е без смукател, и по този 

начин няма да бъде променено допустимото понижение в сондажа. В сегашното си 

състояние Сондаж 9 няма техническа възможност за спускане на смукател, което да увеличи 

ресурса на съоръжението. 

8.2. Оценка на експлоатационните ресурси 

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

 

� 
8

дS = 1.34 m; 

� 
9

дS = 1.16 m; 

� T = 570 m
2
/d; 

� a = 10000 m
2
/d; 

� et  = 3650 d (10 години); 

� 98−r  = 89−r =14.32 m; 

� 8r  = 0.075m; 
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� 9r  = 0.0635m; 

Формула 7.1 добива вида: 
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Или: 
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075,0

3650.10000.25,2
ln

570..4

π

π

С

С

Q

Q

 

 

След решаване на уравнението се получава: 

 

/8.2.4/  8СQ =217,12 m
3
/d = 2.513 l/s. 

 

/8.2.5/  9СQ =127,18 m
3
/d = 1.472 l/s. 

8.3. Групиране на находището на минерални води 

� Съгласно чл. 13 от Наредба № 1/10.10.2007 г. подземното водно тяло се 

характеризира по следния начин: 

o според структурата на водоносните хоризонти – единично; 

o според хидравличните условия по горнището на водоносния хоризонт – 

напорно; 
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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 m
2
/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. подземното водно тяло е 

групирано 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 9.  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  

 

Съгласно Таблица 10 минералните води от находището се категоризират както 

следва: 
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Таблица 10.  Категоризиране на минералните води от находището 

Съоръ жение 

Експлоатационни р есур си,  l/ s  

eQ  1ЕРQ  2ЕРQ  3ЕРQ  21 ЕРЕР QQ +  

Сондаж 8  2.513  0.754  1.005  0.754  1.759  

Сондаж 9  1.472  0.442  0.588  0.442  1.030  

Общо 3.985  1.196  1.593  1.196  2.789  

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.  

Дебитът на старите извори е бил около 3.7 l/s, което според някои автори 

представляват и естествените ресурси на находището. 

Задачата за определяне на естествените ресурси се усложнява и от факта, че актуална 

хидродинамична карта не би могла да се състави на базата на съществуващите сондажи, 

защото разстоянията между тях са прекалено малки и моментното състояние на всеки един 

е различно. Старите сондажи (без Сондаж 8) са силно затлачени. Също така няма точно 

определена (доказана с конкретни проучвания) зона на подхранване. 

За находището не са водени режимни наблюдения на дебита на самоизливащите се 

сондажи от 1989 година. Към момента на проучването бяха измерени следните количества: 

• Сондаж 6 – 0.1 l/s; 

• Сондаж 8 – 2.8 l/s; 

• Сондаж 6 – 1.2 l/s. 

Тези стойности се доближават до дебита на старите извори и до изчислените 

експлоатационни ресурси на находището. По тази причина смятаме, че актуална стойност 

(при липсата на конкретни режимни наблюдения) са равни на изчислените експлоатационни 

ресурси на находището или около 0.4. ≈естQ  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: 
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/9.1/  TCQG вe ∆= .. 0
, [KJ/s], където: 

 

eQ  - експлоатационни ресурси на водоизточника, l/s; 

0

вC  - обемен термокапацитет (топлоемкост) на водата, MJ/m
3
.K (Обемната 

топлоемкост на водата е 19.40 =вC  MJ/m
3
.K); 

икводоизточнTTT −=∆ 0  - разлика в температурите, K (абсолютната нула при Келвин 

отговаря на -273,15°С) 

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 Рударци - област Перник, община Перник, село 

Рударци - изключителна държавна собственост, експлоатационните ресурси на геотермална 

енергия са: 

Таблица 11. Геотермални ресурси на находището 

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

Сондаж 8  288.15  301.15  13 .0  1.759  95.81  

Сондаж 9  288.15  301.15  13 .0  1.030  56.10  

Общо  151.91  

10. СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ 

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

три сондажа – Сондаж 6, Сондаж 8 и Сондаж 9. Всички проби са взети към края на опитното 

водочерпене в Сондаж 8. 

Резултатите от актуалния химичен и радиологичен състав на минералните води от 

Сондаж 8 и Сондаж 9 са представени съответно в Приложение 12 – Протокол от изпитване № 

2011/1227 от 04.11.2011 г. и Приложение 11 – Протокол от изпитване № 2011/1226 от 

04.11.2011 г. Изпитванията са извършени от Изпитвателна лаборатория „Еколаб” към „Диал” 

ООД в периода 25÷27.10.2011 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 12 са представени резултатите от изпитването. 
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Таблица 12. Химичен и радиологичен състав на минерални води от Сондаж 8 и Сондаж 9 

Показател 
Единица 

величина  

Резу лтати от изпитването  Стойности на допу ск  

Сондаж 8  Сондаж 9Г  Наредба № 9  Наредба  № 1  

Sb (Антимон)  µg/ l  8.5±0.6  <2  5.0  5.0  

As  (Ар сен)  µg/ l  <2  11 .1±0.8  10 .0  10 .0  

B  (Бор )  mg/l  0.095±0.006  0.080±0.005  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  <0 .1  <0 .1  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  1.5±0.1  1.59±0.11  1.5  1.5  

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

CN (Цианиди)  µg/ l  <5  <5  50  50  

pH pH ед.  8.82±0.05  8.86±0.05  ≥6 .5  и ≤9.5  ≥6 .5  и ≤9.5  

Al  

(Алу миний)  
µg/ l  <5  13 .5±0.9  200  200  

NH 4  

(Амониев  

йон)  

mg/l  <0 .01  <0 .01  0.5  0.5  

Електр опово

димост  
µScm

- 1  
354±8 356±8 2000 2000 

Fe  (Желязо)  µg/ l  <5  84 .5±5.9  200  200  

Ca (Калций)  mg/l  6.8±0.5  6.9±0.4  150  150  

Mg 

(Магнезий)  
mg/l  0.33±0.02  0.23±0.02  80  80  

Mn (Манган)  µg/ l  <5  <5  50  50  

Na (Натр ий)  mg/l  84 .8±5.9  87 .0±6.0  200  200  

K(Калий)  mg/l  0.51±0.04  0.44±0.03  -  -  

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  <0.1  <0.1  5.0  5.0  
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SO 4
2 -

 

(Су лфати)  
mg/l  78 .6±5.5  93 .2±6.5  250  250  

PO 4
3 -  

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

Cl
-
 (Хлориди)  mg/l  20 .5±1.4  12 .1±0.8  250  250  

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

CO 3
2 -

 

(Карбонати)  
mg/l  4.8±0.3  4.8±0.3  -  -  

HCO 3
-
 

(Хидрогенкар

бонати)  

mg/l  73 .2±5.1  78 .1±5.5  -  -  

Радиоло гич ни по казатели 

Ест .  U 

(Естетсвен 

уран)  

mg/l  0.0011±0.0001 -  0.03  0.06  

Обща 

индикативна 

доза  

mSv/y ear  0.012±0.001  -  0.10  0.1  

Обща α-

активност  
B q/ l  0.014±0.002  -  0.5  0.5  

Обща β-

активност  
B q/ l  0.209±0.017  -  1.0  1.0  

Hg (Живак)  mg/l  <0.1  -  1 .0   

 

Микробиологичния състав на минералните води от Сондаж 6, Сондаж 8 и Сондаж 9 са 

представени съответно в Приложение 13 – Протокол от изпитване Л1629 от 01.11.2011 г., 

Приложение 15 – Протокол от изпитване Л1631 от 01.11.2011 г. и Приложение 14 – Протокол 

от изпитване Л1630 от 01.11.2011 г. Изпитванията са извършени от Изпитвателна 

лаборатория „ФЕБА ЛАБ” – София. В таблица 13 са представени резултатите от изпитването. 

 

Таблица 13. Микробиологичен състав на минерални води от Сондаж 6, Сондаж 8 и Сондаж 9 

Показател 

Единица 

на 

величината  

Норма 

Резу лтати от контрола  

Сондаж 6  Сондаж 8  Сондаж 9  

Общ брой 

микроорганизми 

при 37°С  

cfu /ml  
100/1  

20/1  

52/1  

6/1  

0/1  

0/1  

0/1  

0/1  

Колифор ми при 

37°С  
cfu /ml  0/250  3/250 0/250 0/250 

Ентер ококи cfu /ml  0/250  3/250 3/250 0/250 

Псевдомонас 

аеругиноза  
cfu /ml  0/250  0/250 0/250 0/250 

 



 

 

50 

 

В таблица 14 е представен йонния баланс на минералните води от Сондаж 8 на 

находище на минерални води „Рударци”, а в Таблица 15 – минералните води от Сондаж 9 на 

находище на минерални води „Рударци”. 

Таблица 14. Йонен баланс на  минералните води от Сондаж 8 

Показател 
Единица 

величина  

Резу лтати от 

изпитването  

mg-eq v/ 

dm
3
 

%mg-eq v 

Катио ни  

Калций(Ca
2 +

)  mg/d m
3  

6.8  0.339  8.351  

Магнезий (Mg2+)  mg/d m
3
 0 .33  0.022  0.536  

Калий (K
+
)  mg/d m

3
 0 .51  0.013  0.321  

Натр ий (Na
+
)

 
mg/d m

3
 84 .8  3.689  90.778  

Амоний (NH 4
+
)  mg/d m

3
 0 .01  0.001  0.014  

Желязо  (Fe
2 +

)  mg/d m
3
 0  0.000  0.000  

Анио ни  

Кар бонати (CO 3
-
)  mg/d m

3
 4 .8  0.160  4.366  

Хидрогенкар бонати  

(HCO 3
-
)  

mg/d m
3
 73 .2  1.200  32.743  

Нитр ати (NO 3
-
)   mg/d m

3
 0 .1  0.002  0.044  

Нитр ити (NO 2
-
)  mg/d m

3
 0 .005  0.000  0.003  

Су лфати (SO 4
2 -

)  mg/d m
3
 78 .6  1.636  44.666  

Флу ориди (F
-
)  mg/d m

3
 1 .5  0.079  2.155  

Хидрогенфосфати (HPO 4
2 -

)  mg/d m
3
    

Хлориди (Cl
-
)  mg/d m

3
 20 .5  0.578  15.783  

Бор (B
-
)  mg/d m

3
 0 .095  0.009  0.240  
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Таблица 15. Йонен баланс на  минералните води от Сондаж 9 

Показател 
Единица 

величина  

Резу лтати от 

изпитването  

mg-eq v/ 

dm
3
 

%mg-eq v 

Катио ни  

Калций(Ca
2 +

)  mg/d m
3  

6.9  0.344  8.285  

Магнезий (Mg2
+
)  mg/d m

3
 0 .23  0.015  0.365  

Калий (K
+
)  mg/d m

3
 0 .44  0.011  0.271  

Натр ий (Na
+
)

 
mg/d m

3
 87  3.784  91.058  

Амоний (NH 4
+
)  mg/d m

3
 0 .01  0.001  0.013  

Желязо  (Fe
2 +

)  mg/d m
3
 0 .00845 0.000  0.007  

Анио ни  

Кар бонати (CO 3
-
)  mg/d m

3
 4 .8  0.160  4.194  

Хидрогенкар бонати  

(HCO 3
-
)  

mg/d m
3
 78 .1  1.280  33.555  

Нитр ати (NO 3
-
)   mg/d m

3
 0 .1  0.002  0.042  

Нитр ити (NO 2
-
)  mg/d m

3
 0 .005  0.000  0.003  

Су лфати (SO 4
2 -

)  mg/d m
3
 93 .2  1.940  50.870  

Флу ориди (F
-
)  mg/d m

3
 1 .59  0.084  2.194  

Хлориди (Cl
-
)  mg/d m

3
 12 .1  0.341  8.948  

Бор (B
-
)  mg/d m

3
 0 .08  0.007  0.194  

 

От направените анализи могат да се направят следните изводи: 

� Водата от различните сондажи на находището има практически еднакъв 

физикохимичен състав и свойства.  

� Водата от находище „Рударци”  е с температура 28°С и се класифицира като „топла” 

(20÷37°С), слабо минерализирана (обща минерализация 0.298÷0.310 g/l), слабо 

алкална по реакция (pH 8.82÷8.86). По своя състав водата е натриева, сулфатно-

хидрокарбонатно-хлоридна. 

� Химичния състав, изразен по формулата на Курлов е: 

За сондаж 8: 

 

( ) ( ) ( )CTpH
CaNa

ClHCOS
M

0

2

3

2

28,82.8,
.4,8.8,90

8,15.7,32.7,440
298.0 4

++

−−−
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За сондаж 9: 

 

( ) ( ) ( )CTpH
CaNa

ClHCOS
M

0

2

3

2

28,86.8,
.3,8.0,91

9,8.6,33.9,500
310.0 4

++

−−−

 

 

� Водите в Сондаж 8 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 Sb 

(Антимон) и по показателя ентерококи. 

� Водите в Сондаж 9 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 As 

(Арсен) и по показателя ентерококи. 

� Водите 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 Сондаж 9 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 микробиологични 

показатели. 

� Водата е със съдържание  на флуор на границата на допустимото съгласно Наредба 1 и 

Наредба 9 – 1.50 ÷ 1.59 mg/l. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на направеното допроучване на находище на минерални води „Рударци – 

област Перник, община Перник, село Рударци - изключителна държавна собственост”, могат 

да се направят следните по-важни изводи: 

1. Село Рударци се намира в източния край на Пернишкото поле, непосредствено до 

стръмните югозападни склонове на планина Витоша и е на около 14 km източно от 

град Перник. Находището на минерални води, предмет на настоящата разработка се 

намира в северната част на село Рударци на около 200 метра северно от плажа.  

2. Допустимите понижения в предлаганите са утвърждаване сондажи са: 

 

Съоръ жение Кота у стие,  m ПВН,  m 
Допу стимо 

понижение,  m 

Сондаж 8  786.614  787.954  1.34  

Сондаж 9  786.851  788.011  1.16  

 

3. 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 8  2.513  0.754  1.005  0.754  1.759  

Сондаж 9  1.472  0.442  0.588  0.442  1.030  

Общо 3.985  1.196  1.593  1.196  2.789  

 

4. Геотермалните ресурси на находището са изчислени на: 

 

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

Сондаж 8  288.15  301.15  13 .0  1.759  95.81  

Сондаж 9  288.15  301.15  13 .0  1.030  56.10  

Общо  151.91  
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5. Водата от находище „Рударци”  е с температура 28°С и се класифицира като „топла” 

(20÷37°С), слабо минерализирана (обща минерализация 0.298÷0.310 g/l), слабо 

алкална по реакция (pH 8.82÷8.86). По своя състав водата е натриева, сулфатно-

хидрокарбонатно-хлоридна. 
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