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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящият доклад за оценка на експлоатационните ресурси на находище на минерални 

води „Симитли”- област Благоевград, община Симитли, гр.Симитли- изключителна държавна 
собственост под № 70 от Приложение № 2 на Закона за водите е съставен на основание Договор 
№ 4/19.09.2011 г. между  БДЗБР с център град Благоевград  в качеството й на Възложител и 
„ГЕОХИДРОДИНАМИКА” ЕООД, гр.София в качеството му на Изпълнител. 

През периода 19.V-3.Х.2011 г. от „Геохидродинамика” ЕООД бяха извършени обстойни 
хидрогеоложки проучвания  на действащите съоръжения разкриващи минерални води в 
находище „Симитли” съгласно представената и впоследствие одобрена от БДЗБР-Благоевград  
Работна програма съдържаща методически планираните проучвателни работи и сроковете на 
изпълнението им  при осъщестяване на дейностите по реализацията на  малка обществена 
поръчка с предмет: "Допроучване на находище на минерални води „Симитли”- област 
Благоевград, община Симитли, гр.Симитли- изключителна държавна собственост, състоящо се 
в изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси, експертен 
анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения, включително количествено 
стойностна сметка на предвижданите дейности и проект за санитарно-охранителна зона". 

Резултатите от проведеното проучване имат за цел утвърждаване на ресурсите на 
находището и определяне на техническия възможен дебит на работещите водовземни 
съоръжения. 

Докладът е изготвен от проф. д-р.инж Павел Пенчев, инж. геол. Величко Величков и 
инж.Васил Йорданов. 
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1. Местоположение и граници на  находище на минерални води 

„Симитли”,Община Симитли. 
 
1.1. Местоположение. 

 
Водовземните съоръжения на термоминералното находище „Симитли” се намират в 

регулационните граници на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград. Находището е 
изключителна държавна собственост и е включено под № 70 в Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 
към Закона за водите. Находището разкрива термални води формирани главно в 
докамбрийските гнайси и амфиболити на Тросковска група  и другите скални задруги, 
изграждащи склоновете на Влахина планина.  

Географските координати на обследваните водовземни съоръжения са геодезически 
заснети и дадени в таблица №1.  

 
 

Таблица №1 

К.С. 1970г WGS 84 терен фланец 
терен 
при 

фланец 
устие 

Сондаж 

X [m] Y [m] B  L H [m] H [m] H [m] H [m] 

Сондаж №14 4514090,020 8480750,335 41o53'29.24721" 23o06'34.52145" 295,50 292,08 291,86   

Сондаж № 18 4514012,201 8480623,222 41o53'26.71001" 23o06'29.01998" 296,00     296,42 

Сондаж № 2 4514340,454 8481057,814 41o53'37.40001" 23o06'47.82002" 292,23       

Сондаж №5 4514201,994 8480866,205 41o53'32.89001" 23o06'39.53000" 297,79       

Сондаж№6 4513968,087 8480715,558 41o53'25.29114" 23o06'33.03216" 291,17 288,93 288,22   

Сондаж№7 4514291,815 8481106,279 41o53'35.82920" 23o06'49.92992" 290,11     289,39 

Сондаж№1ХГ 4514286,246 8481109,713 41o53'35.64910" 23o06'50.07974" 289,60     289,90 

Сондаж№8 4513911,638 8480697,304 41o53'23.45942" 23o06'32.24928" 284,46 285,17     

 
 

 
Местоположението на съществуващите съоръжения в находище „Симитли” е показано 

на сателитна снимка (фиг.№1) и на  кадастрална карта М1: 1000 (Графично приложение №2). 
На тографска карта в М 1:5000 (Графично приложение №2) е показана ситуация с 
местоположението на всички водоизточници от находището, които са същестували през 
годините, като със съответния условен знак са обозначени, действащите или ликвидирани 
съоръжения и пресъхнали извори. 
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Фиг.№1. Местоположение на водоизточниците  от находище „Симитли”, Сателитна снимка. 

Оценка
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1.2. Общи физикогеографски и климатични данни за района.   
 
Симитлийският басейн, включващ едноименната котловина и Брежанския грабен 

(въглищен басейн) е разположен в средното течение на р.Струма върху кръстовището на 
четирите крупни планински масива в югозападния дял на страната. От другите междупланински 
депресии се отличава с продълговатата си форма с ЮЗ-СИ ориентация. От северозападната си 
страна се огражда от склоновете на Влахина планина, от север и североизток - от Капатнишкия 
дял на ЮЗ Рила, от юг - от подножията на Северен Пирин и Крупнишката планина. В пределите 
на разпространение на неогенските седименти самата Симитлийска котловина се простира на 
дължина около 15 km, и максимална дължина - до 7 km. Площта само между основните 
разломни зони, оформящи съвременните й очертания е над 70 km2.  

Релефът на басейна е твърде разнороден - от равнинен до хълмист и полупланински. 
Морфоструктурният облик на терена е резултат от денудационните, ерозионни, акумулативни и 
контрастни дезинтеграционни разломявания с издигането на оградните планински масиви и 
дълбокото потъване на кристалинния фундамент на котловината от особено активните 
неотектонски движения на земекорните блокове. В средата на котловината по-значителни 
пространства заемат алувиалната равнина с речните тераси и наносните конуси на реките и 
потоците. Установени са 6 надзаливни речни тераси на относителни височини от 5 до 90 m 
(Връблянски, 1974).  

Река Струма е главната отводнителна артерия на басейна, която разполовява 
Симитлийската котловина. Денивелацията между котите при излизането и от Орановското 
дефиле и началото на Кресненския пролом е 17 m и наклон 8.8‰. Най-големи и пълноводни са 
източните й притоци - реките Градевска, Горещица и Брежанска, събиращи водите от Рила и 
Северен Пирин. Западните й Влахински притоци са по-маловодни и с непостоянен режим, 
губещи част от водите си в алувиалните, пролувиалните и неогенските отложения на 
котловината.(Петров,1998). 

Климатът на района е умереноконтинентален със силно изразено средиземноморско 
влияние. Средногодишната температура за района е 12.7°С. Най-горещи месеци са юни, юли и 
август, най-студени - декември, януари и февруари. 

В ниските части зимата е сравнително мека, с горещо лятото. Валежите са около 550-750 
mm годишно. С най-много валежи са месеците ноември и януари, а най-сухи - август и 
септември. 

  
 
2. Вид и обем на изпълнените дейности за проучване на минералните води в 

периода до възлагане и след възлагане на оценката на ресурсите.  
 
За идентификация на минералното находище „Симитли” е направен оглед за 

установяване на точните граници на обсега на проучвания обект.  
Издирени, прегледани и събрани са наличните архивни материали, съществуващата 

документация, наличните проекти от различни фондови източници - проучвателни организации, 
ведомства, фирми (Държавен архив, архив на МОСВ, БАН, архив на „Водоканалпроект”, 
„Георесурс” ООД Симитли) включващи проучваната територия и части около нея. Достъпната  
информация бе извлечена и използвана за съставяне на специализирани  карти и текстови, 
таблични и графични приложения. В процеса на работа информацията бе допълвана от 
литературни източници и новополучени данни, след което бе обобщена и цялостно 
интерпретирана в настоящия доклад.  Архивните и литературни източници са представени  в 
списъка на използваната литература. 
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В миналото на десният бряг на р.Струма са се дренирали многобройни термални извори. 
Броят им е достигал 30 и заради тях ж.п. гарата до селището първоначално се е наричала 
“Изворите”. (Петров,1998) 

Изворите са били наредени на протежение около 1 km в обхвата на Симитлийския 
дълбочинен разлом (разседна зона) с ЮЗ-СИ ориентация и стръмен наклон на ЮИ, който 
напречно пресича Струмската дислокация. Термалните води са формирани и акумулирани 
главно в докамбрийските гнайси и амфиболити (т.нар. Тросковска група) и другите скални 
задруги, изграждащи склоновете на Влахина планина.  Изворното находище е било 
единственото дренажно огнище на Влахинската хидротермална система, изявено на земната 
повърхност.  

При възходящото си движение от дислоцирания скален фундамент, хидротермите 
насищат околните пясъчници и конгломерати от седиментния пълнеж на котловината, явяващ 
се вторичен термален колектор сред наносите на пролувиалния конус, върху който е 
разположено селището и в терасите на р.Струма. Така е формиран термален купол, респ. 
обширна термална зона на площ около 0.5 km2. (Петров,1998) 

Най-ранните измервания на температурата на изворите (от 50° до 63°С), използвана от 
населението в примитивни бани и чешми, датират от времето на войната за освобождаване на 
Пиринския край. Тогава една от баните е била обновена и приспособена за къпане и 
обезпаразитяване на войниците (Ванков, 1923). Прецизни измервания на всеки от 14-те извора, 
наричани “парила”, с температури от 46.5° до 60.6°, дебити на съответните извори - 0.06 -1.6 l/s 
и общ дебит 9.88 l/s са извършени през 1927 г. (?) от М.Пенев (1930). 

 Според сведения на общината през 1936 г., общият дебит на изворите в с.Симитли е бил 
около 12 l/s (по Азманов, 1940). Един от най-големите извори “Парилото” е каптиран за 
снабдяване на общинската баня с традиционната бетонова колона от Пав. Петров през 1940 г., с 
дебит на смесено експлоатационно ниво 1.8 l/s и температура 57.5°. В каптажа температурата е 
била 60°.(Петров,1998) 

Най-старите известни проучвания в находище „Симитли” са свързани с каптирането 
през 1940г. от инж.Павел Петров на най-значителният  термоминерален извор  №14. Каптажът 
се е състоял от един бетонов резервоар с размери 0,75 x 5,00 x7,60 m поставен върху бетонова 
плоча дебела 0.40 m, от една водно бетонова колона и разпределителна шахта. Водната колона 
е била с форма на елипса с диаметри на горния й край 1,00 и 0,80 m и дълбочина 7,60 m. 
Водната колона e завършвала  с една ревизионна елипсовидна шахта с диаметри 1,40 и 1,20 m. 
Експлоатационното водно ниво е установено на 5,20 m под бетоновата плоча.  
Разпределителната шахта е имала ширина 1,00 m и дължина 1,70 m. От каптажа водата е била 
отведена в пералня. Дебита й преди проучването от 1957г. от  1,80 l/s  постепенно намалява 
докато накрая пресъхва. (Мундров,1958) 

Първите планирани проучвания на термалното находище в Симитли  започват през 
1957год. по задание на  Министерството на Народното Здраве и Социалните грижи 
респ.Санаторно Курортно Управление от 30 май 1956год. Инвеститор на обекта е 
Министерството на Земеделието –управление "Оранжерии". 

На  "Водоканалпроект” е възложена задача да проведе хидрогеоложки проучвания, 
които да разкрият  нови количества термална вода. Извършени са следният обем работи: 

1.Геоложка картировка на площ около 75-кв.км; 
2. Прокарани са 45 бр.ръчни сондажи с обща дълбочина 36,80 m; 
З.Прокарани са 3 броя дълбоки сондажи със сонда БУ -3 с обща дълбочина 341,40 m; 
4.Проведени са режимни ноблюдения върху 10 броя водоизточника. 
5.Извършени са химични -анализи на  24 бр.водни проби; 
6.Извършен е спектрален, анализ на 14 бр.- водни проби; 
Общият брой на всички извори до 1958г. е бил 20 с общ дебит преди началото на 

проучването от 7 l/s.(Мундров,1958)  
През 1958г. е изпълнена  проучвателна  мрежа от плитки сондажи /до 20-30m/, които да 

достигнат до една и съща   кота, на която да се измери температурата, да се определи 
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температурния профил и да се определи най-загретия участък за бъдещо експлоатационно 
сондиране. 

С ръчна сонда са прокарани 4 сондажа в тересата на Струма, а с моторна сонда БУ са 
прокарани Сондажи с №№ 14 и 18. 

Моторен Сондаж №14 е прокаран на  70 метра източно от стария извор №14. 
Разпределението на водопритока и температурата на водата в дълбочина на сондажа по 

време на прокарването му е показано в табл. № 2.1: 
 

Табл. №2.1. Разпределение на дебита и температурата при прокарване на Сондаж №14 

Дълбочина, m Дебит на самоизлив,  
1/s 

Температура, °С 

18 0,03 51 
24 1,5 52 
52 8 62 
60 13,6 62,5 
121 18,1 62,5 
132 28,6 62,5 
156 36 62,5 

 

В Сондаж №14 (Сондаж 1) е преминат следният литоложки състав (Мундров,1958): 
- от 0,00 до 2,50 m -пясък с едри валуни силно заглинен; 
- от 2,50 до 6,40 m- глина плътна с валуни и чакъли и с песъчлив запълнител; 
- от 6,40 до 11,00 m- чакъл разнозърнест с валуни и песъчлив запълнител силно 

заглинен; 
- от 11,00 до 15,50 m— Глина, кафява, плътна с дребен чакъл и пясък; 
- от 15,50 до- 18,00 m- Разнозърнест чакъл с песъчлив запълнител, слабо заглинен, 

водоносен с топла вода; 
- от 18,00 до 21,40 m- Глина, сива, пластична, слабо песъчлива; 
- от 21,40 до 156,00 m- Пясъчник, сиво-синкав, плътен, на места слабо заглинен, на 

места чист и напукан. Водоносен по пукнатините. 
Поради технически причини сондажът е спрян на дълбочина 156 m, като по този начин не 

е достигната кристалинната подложка (Мундров ,1958). 
Сондаж №18 е  направен на 140 m южно от  извор № 14 и достига дълбочина 95,40 m. 

Разпределението на водопритока и температурата на водата в дълбочина на сондажа по време 
на прокарването му е показано в табл. № 2.2 (Мундров,1958): 

 
Табл. №2.2. Разпределение на дебита и температурата при прокарване на Сондаж №18  

________________________________________  
Дълбочина, m Дебит на самоизлив, 1/s Температура, °С 
6 0,03 38 
8,56 1 50 
18 2 61 
62 6,2 61 
70 12,9 61,5 
95,5 19,95 62 

 
 
Част от разкритата вода е привлечена от сондаж № 14. При завършване на сондирането 

разпределението на  дебита  на минерална вода в находището е  както следва: 
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- Сондаж № 14- 18,966 l/s; 
- Сондаж № 18 – 19,590 l/s. 
В продължение на една година този дебит систематически  намалява и достига до 6,00 l/s  

за Сондаж № 18 и  10,800 l/s за Сондаж № 14 или общо 17,40 l/s. (Мундров ,1958). 
В най-северната част на термалната зона пред входа на училището е направен още един 

Сондаж № 2 с дълбочина 90,00 m. Разпределението на водопритока и температурата на водата в 
дълбочина на сондажа по време на прокарването му е показано в табл. № 2.2 (Мундров,1958): 

 
Табл. №2.3. Разпределение на дебита и температурата при прокарване на Сондаж №2 
 

Дълбочина, m Дебит на самоизлив, 1/s Температура, °С 
1,5 0,15 32,8 
6,5 0,35 55,5 
13,5 1,55 57,2 
44 1,87 58 
90 1,87 58 

 
Не е доказана хидравлична връзка между този сондаж и останалите два, разстоянието 

между, които е 410 m. 
В процеса на сондирането се установява, че между Сондажи № 14 и № 18 и изворите 

около тях съществува пряка хидравлична връзка изразяваща се в намаление на дебита на 
изворите и привличане на част от водата им  към сондажите.  

Преди проучването през 1958 г.  всички извори в находището имат общ дебит 7 l/s, а 
след завършването му  е бил вече 3,10 l/s.   

С течение на времето дебитът на сондажите постоянно намалява и достига както следва 
(Мундров,1958): 

- Сондаж № 14 - 10,800 l/s с температура 62,5°С; 
- Сондаж № 18- 6,60 l/s  с температура 62,0°С; 
- Сондаж № 2 - 1,00 l/s  с температура 58,0 С; 
- Общо за находището  дебита е бил 21,600 l/s (Мундров,1958): 
 
През 1959г. проучването на „Водоканалпроект”  продължава с прокарването на  Сондаж 

№5 на площада в Симитли пред читалището. До дълбочина  8m е изкопана шахта, в която е 
сложена обсадна тръба Ø200 mm. Шахтата е засипана като предварително тръбата е бетонирана 
към дъното. Сондажът е продължен с моторна сонда КАМ 500. До 30.XII.1959г. сондажът има 
дълбочина 288,60m и разкрива вода на самоизлив 4,2 l/s с температура 57 0С. Преминат е 
следният профил (Мундров,1958): 

- от 0,00 до 21,75 m –глини и чакъли и единични валуни; 
- от 21,75 до 288,60 m- пясъчник напукан; 
Освен първата обсадна колона в сондажа с набиване е спусната втора с диаметър 180 

mm до дълбочина 22,35 mm.На забоя е измерена температура 63 0С.  
Към дата 25.XII.1959г. Мундров дава данни за следните дебити от експлоатационните 

водоизточници в находището: 
- Сондаж № 14 - 11,67 l/s с температура 62,0°С; 
- Сондаж № 18- 3,74 l/s  с температура 61,5°С; 
- Сондаж № 5 - 4,20 l/s  с температура 57,0 С; 
- Общо за находището през 1959г. е замерен дебит от 19,610 l/s  със средна 

температура 60,80 0С.(Мундров,1958) : 
 
През 1960г. проучванията на „Водоканалпроект”  продължават с удълбаване на Сондаж 

№5 и прокарване на Сондаж № 4. До 4.IV.1960г. проучванията се ръководят от Мундров, а след  
това от  Ю.Страка. 
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Сондаж №5 е продължен при диаметър на сондиране Ø127 mm  до  89,0 m без 
обсаждане, а от 89,00 до 314,55 m с Ø108 mm. 

Преминат е следният профил (Страка,1960): 
- от 0,00 до 21,75 m –глини и чакъли и единични валуни; 
- от 21,75 до 314,55 m- пясъчник, разнозърнест с глинесто варовита спойка, 

сивосинкав; 
Сондаж №5 е продължен при диаметър на сондиране Ø127 mm  до  89,0 m без 

обсаждане, а от 89,00 до 314,55 m с Ø108 mm. След самоизлива от 4,5 l/s с температура 57 0С от 
дълбочина 270 m до дълбочина 314,55 m, дебита не се е покачил повече и сондажа е спрян. 

През периода 1959-1960 г. са извършени следните режимни наблюдения в Сондаж №5 
(Страка,1960) 

 
Табл. №2.4. Режимни наблюдения на дебита и температурата в Сондаж №5 
 

Дата 25.XII.1959 27.IV.1960 25.V.1960 25.VII.1960 12.XI.1960 14.Х.1960 
Q l/s 4,20 2,59 2,450 1,70 1,865 2,160 
t 0C 57 57 56 56,0 56,6 56,6 

 
През 1960г. е прокаран и Сондаж №4 при големия завой в Симитли. Сондажът е от 0,00 

до 5,30 mm  е бил затръбен със стоманена обсадна колона  Ø 350mm. От 0,00 до 35,00m e 
спусната друга обсадна тръба Ø146 mm.От 35,00 до 192 m сондажът е прокаран  с Ø 127 mm без 
затръбяване. 

Сондаж № 4 преминава следният разрез (Страка,1960):  
- от 0,00 до 27,60 m –блокаж, валуни и чакъли с глинесто песъчлив 

запълнител-пороен конус; 
- от 27,60 до 30,40 m-пясъчник сивосинкав; 
- от 30,40 до 33,30 m- конгломерат; 
- от 33,30 до 36,00 m-пясъчник, сивосинкав; 
- от 36,00 до 150,00 m-валунен конгломерат с варовито глинеста спойка; 
- от 150 до 192,00 m-блоков конгломерат; 
Сондаж №4 е бил разположен в близост до разсед. Поради силната тектонска преработка 

на палеогенските конгломерати и сравнително слабата спойка, сондажът се е обрушвал 
непрекъснато, което е затруднило значително сондирането. 

Вода на самоизлив от Сондаж №4 е получена от 40 m дълбочина с първоначален дебит 
1,00 l/s и температура 56 0С. На 56 m водата е била вече 5,0 l/s с температура 60,5 0С. До 74,00 
m  дълбочина дебитът е бил 10,00 l/s. До 192 m нов приток не е получен и сондажът е 
преустановен. 

На Сондажи  №№14 и 18 през 1959г. са изградени двукамерни шахти със суха и мокра 
камера, а на Сондажи №4 и 5 еднокамерни цилиндрични сухи шахти.  В шахтата на Сондаж 
№18 са поставени с.к. Ø250 mm за оранжериите и с.к. Ø60 mm за банята. В шахтата на Сондаж 
№14 е поставен един с.к. Ø250 mm. 

В разпределителните стени между сухата и мократа камера са забетонирани F парчета. 
Преливните тръби са поставени на 15 cm под терена. Преливната тръба на Сондаж №18 е била 
включена в тръбопровод Ø100 mm към банята, а  преливната тръба на  Сондаж №14 е включена 
с тръбопровод Ø250 mm към съществуващата канализация.  

 
През 1960 г. са извършени следните режимни наблюдения в Сондаж №4 (Страка,1960) 
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Табл. №2.5. Режимни наблюдения на дебита и температурата в Сондаж №4 
 

Дата 25. IV.1960 27.IV.1960 25.V.1960 25.VII.1960 12.XI.1960 14.Х.1960 
Q l/s 10,00 7,00 6,560 5,60 4,190 4,750 
t 0C 60,5 60,6 60,6 60,6 60,5 60,5 

 
Данни за проведените режимни наблюдения през периода 25.XII.1959-14.X.1960г. са 

дадени в долната таблица (Страка,1960). 
 
Табл. №2.6. Режимни наблюдения на водоизточниците от находище „Симитли” 

проведени  през периода  25.XII.1959-14.X.1960г. 
 

Дата 25.XII.1959 27.IV.1960 25.V.1960 26.V.1960 25.VII.1960 12.Х.1960 14.Х.1960 
Сондаж Q l/s t oC Q l/s t oC Q l/s t oC Q l/s t oC Q l/s t oC Q l/s t oC Q l/s t oC 
С-2   1,4 57,2 1,47 57,2 1,50 57,2 1,5 57,2 1,5 57 1,5 57,2 
С-5 4,2 57 2,59 57 2,450 57 2,450 57 1,70 56 1,865 56,6 21,60 56,6 
С-14 11,67 62 9,5 61 9,750 52 10,5 52 9,92 51,5 8,240 62,5 8,14 62,5 
С-18 3,74 61,5 2,5 61 2,60 61,5 2,690 51,5 2,50 61 4,500 61,8 4,150 61,6 
С-4   7,00 60,5 6,55 60,5 0,180 60,5 5,6 60,5 1,190 60,5 4,750 60,5 
Общо   22,99  22,83  17,32  21,220  20,295  20,70  

 
През 1961 г. „Водоканалпроект” провеждат единствено режимни наблюдения на 

водоизточниците от находище „Симитли”. Получените данни са цититирани в долната таблица 
(Страка,1961) 

 
Табл. №2.7. Режимни наблюдения на водоизточниците от находище „Симитли” през 

периода  9.III.1961-4.XII.1961г. 
 

Дата 9.III.1961 22.V.1961 2.Х.1961 4.ХII.1961 
 Сондаж Място на  

замера 
t oC Q l/s t oC Q l/s t oC Q l/s t oC Q l/s 

С-4 Прелив. 
кота 

59 2,45 59 2,98 59 2,54 59 2,65 

С-18 Прелив. 
кота 

60,5 2,40 59,5 3,10 59 4,60   

С-5 Прелив. 
кота 

55 1,44 54,9 1,45 55 1,37 55 1,15 

С-14 Експл.  16,20 60 13,0   40 
След   
оранжериите

13,77 

С-4 Експл.      3,27   
С14-18 Експл.     60 20,50 43 19,88 

 
В доклада на „Водоканалпроект” за режимните наблюдения на водоизточниците от 

находище „Симитли” през 1961г. се описва, че  каптажа на Сондаж №5 е бил затрупан и 
измерванията в него не са извършвани на експлоатационна кота.  

 
През 1962г. са извършени нови хидрогеоложки проучвания за разкриване на 

допълнителни количества термоминерална вода за нуждите на оранжериите в Симитли. 
Проучванията се извършват със средства на МЗ Управление ДЗС. Започнат е Сондаж №6 с 
моторна сонда  КАМ -500 на 65 m СИ от банята в града и на 15 m източно от ул. "Г.Димитров". 

Сондажът е прокаран през 1962 г. до дълбочина 172 m, но на 21.XII.1962г. поради 
недостиг на вода в оранжериите е спрян и временно затворен, за да се върне водата в 
оранжериите. Продължен е през 1963 до 365 m, а през 1964 г. - до окончателната дълбочина от 
422,2 m е преустановен по технически причини. Сондаж №6 разкрива следният литоложки 
разрез  (По Страка ,1963): 
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- от 0,00 до 43,50 m-чакъли и валуни с песъчлив и глинесто песъчлив запълнител 
(пролувий); 

- от 43,50 до 75,10m-разнозърнести пясъчници в алтернация със слабо споени 
конгломерати; 

- от 75,10 до 92,50m- разнозърнести пясъчници с тънки прослойки от въглищни 
чернилки; 

- от 92,50 до 137,50m- разнозърнести пясъчници в алтернация със слабо споени 
конгломерати; 

- от 137,50 до 160,90 m- разнозърнести пясъчници с тънки прослойки от слабо споени 
конгломерати и и въглищни шисти; 

- от 160,90 - 240,0 m -разнозърнест пясъчник, слабо споен, зеленикав; 
- от 240,0 - 260,0 m –слабоспоени  конгломерати с тънки прослойки от пясъчник; 
- от 260,0 - 274,0 m - гнайс, амфиболов, силно натрошен; 
- от 274,0 - 382,0 m -  гнайс, амфибол-биотитов, напукан по нашистяването и със 

стръмни тектонски пукнатини, на места силно окварцен; 
- от 382,0 – 422,20 m - гнайс, амфибол-биотитов, напукан по нашистяването, със 

стръмни тектонски пукнатини в алтернация с амфиболити; 
Според колонката на сондажа (Страка, 1964) обсаждането е извършено с  метална 

колона Ø 220 mm - от 0 до 20,5 m; Ø 190 mm - от 0 до 43 m; Ø 127 - от 0 до 358,6 m. От тази 
дълбочина до дъното на сондажа (422,2 m) е сондирано с Ø 108 mm без обсаждане. Обсадната 
колона Ø 190 mm е циментирана в долния край. 

Разпределението на водопритока и температурата на водата в дълбочина на сондажа по 
време на прокарването му е показано в табл. № 2.8 (по Страка,1962,1963): 

 
Табл. №2.8. Геоложки разрез и разпределение на дебита на самоизлив и температурата в 

дълбочина при прокарване на Сондаж №6 (по Йотов,2002) 
 

Литоложка характеристика Геол. 
индекс 

Интервал, 
m 

Q, 
l/s 

t°С Дьлбочина, 
m 

Чакъли и валуни с глин.-песъчл. 
запълнинел 

Qpr 0 - 43,5 1 60 16 

2,2 60 55 
13,7 62 91 
25 62 139 

Пясъчник, сивозелен с глинесто-
варовита спойка с прослойки от 
слабоспоени конгломерати, с тънки 
прослойки въглищни шисти и 
чернилки на 92-я и на 140-я метър 

43,5 - 160,9

29,65 62 172 

Пясъчник, слабоспоен 160,9-240 

Конгломерат, слабоспоен с 
прослойки от пясъчник 

N2 

240 - 260 

 

Гнайс, амфибол-биотитов, силно 
натрошен 

260 - 274 29,65 62 172 

26,3 63,2 296 Гнайс, амфибол-биотитов, напукан по 
нашистяването и по-рядко по тект. 
пукнат. 

274 - 382 
31,75 63,2 365 

Гнайс, амфиболов 

PsB 

382 - 422,2 58 63,2 422,2 
 

На 22.XI.1962г., когато от Сондаж №6 се изливат води с дебит 2,240l/s, с температура  60 
0С са измерени температурите и дебита на приливната кота на съществуващите каптажи  както 
следва (Страка,1962): 

- Сондаж № 14 – 7,58 l/s с температура 60,5°С; 
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- Сондаж № 18- 5,73 l/s  с температура 60,0°С; 
- Сондаж № 2 - 1,20 l/s  с температура 54,30 С; 
- Сондаж № 4 – 2,050 l/s с температура 60,0°С; 
Общо през 1962 г. сумарният дебит на приливната кота за водоизточниците от 

находището е измерен на  16,56 l/s (Страка,1962). 
На 22.XII.1962г.,  Сондаж №6 вече дава дебит от  29,650l/s, а дебита в старите каптажи 

спада на 16,10 l/s. Сумарният дебит  на 22.XII.1962г.,  възлиза на 45,750 l/s.  
В двора на оранжериите през 1962 г. са изработени и три тръбни кладенеца за 

задоволяване на първо време на нуждите на оранжерията  от термална вода. Прокарани са и два 
ръчни проучвателни сондажа. 

Целта на прокараните тръбни кладенци е била да задоволят нуждите от вода на 
оранжериите при аварийни случаи и в много студени дни на недостиг. Изпълнени са в двора на 
оранжериите до ж.п. линията. 

Тръбен кладенец № 1 (ВКП) преминава следните пластове (Страка, 1962): 
- от 0,00 до 1,40 m- валуни и чакъли с песъчлив  запълнител ; 
- от 1,40 до 11,50 m-валуни и чакъли с гравелит и песъчлив запълнител с тънки 

прослойки от песъчлива глина и глинести пясъци; 
От дълбочина 10,00 m е излязла вода на самоизлив.  
Тръбният кладенец е бил обсаден както следва: 
- от 0,00 до 3,55 m- глуха етернитова тръба с Ø 250 mm ; 
- от 2,50 до 11,50 m-етернитови филтри свързани с ламаринени маншони  с Ø 150 mm 

и шлицове 5/200 mm; 
Тръбен кладенец № 2 (ВКП) преминава следните пластове (Страка, 1962): 
- от 0,00 до 1,10 m- песъчлива глина; 
- от 1,10 до 13,20 m-валуни и чакъли с песъчлив запълнител с тънки прослойки от 

песъчлива глина и глинести пясъци; 
- от 13,20 до 14,00 m- слабо споен пясъчник; 
Тръбният кладенец №2 е бил обсаден както следва: 
- от 0,00 до 3,50 m- глуха етернитова тръба с Ø 250 mm ; 
- от 3,50 до 14,00 m-етернитови филтри с Ø 150 mm и  шлицове 5/200 mm; 
Тръбен кладенец № 3 (ВКП) преминава следните пластове (Страка, 1962): 
- от 0,00 до 1,10 m- песъчлива глина; 
- от 1,10 до 13,20 m-валуни и чакъли с песъчлив запълнител с тънки прослойки от 

песъчлива глина и глинести пясъци; 
- от 13,20 до 14,00 m- слабо споен пясъчник; 
Тръбен кладенец № 3 е бил обсаден както следва: 
- от 0,00 до 3,50 m- глуха етернитова тръба с Ø 250 mm ; 
- от 3,50 до 14,00 m-етернитови филтри с Ø 150 mm и  шлицове 5/200 mm; 
В тези съоръжения през 1962 г. са извършени водочерпения с продължителност 3 

денонощия. Получените данни са обобщени в долната таблица, като са използвани данни от 
доклада на Страка от 1962 г. 

 
Табл. №2.9. Получени резултати от извършените водочерпения в тръбните кладенци от терасата на 

Струма прокарани през 1962 г.  
Съоръжение Напор Н,m Дебит на 

самоизлив 
Q l/s 

Понижение, 
S, m 

Получен 
дебит при 
 понижение 
S- Q l/s 

Относителен 
дебит 

q l/s.m 

Прогнозен  
дебит 
Q l/s 

2,25 8 3,55 ТК-1/1962 ВКП 0,45 0,15 
2,95 10,00 3,39 

2,9 

3,37 2,0 0,60 ТК-2/1962 ВКП 2,15 0,80 
3,85 2,20 0,57 

0,365 

1,95 6,00 3,08 ТК-3/1962 ВКП 0,30 0,80 
   

2,675 

 



Оценка на ресурсите на  находище на минерални води „Симитли”- област Благоевград, община Симитли, гр.Симитли 

„Геохидродинамика” ЕООД                                                                                                                                                                                                   15 
 

 

По врече на водочерпенето не е отбелязано съществуващото влияние между отделните 
тръбни кладенци. Установено е обаче, постепенно намаляване на температурата на  водата. При 
ТК-1 температурата на водата от 56 0С, в началото на водочерпенето, намалява на 52°С в края 
му. При тръбен кладенец № 2 температурата от 57°С спада на 56°С, а при тръбен кладенец № 3 
от 57°С на 52°С. Това обстоятелство показва, че при  интензивно водочерпене се привличат по-
хладки води от терасата на реката. 

По тази причина Страка препоръчва от тръбните кладенци  да не се черпят сумарно 
повече от 10 l/s. 

През 1963 г. е довършен Сондаж №6 до дълбочина 422,20 m. В края на сондирането през 
1963г. от котата на самоизлив на Сондаж №6 изтичат 31,75 l/s,  старите каптажи дават 4,80l/s, 
Сондаж №14 е бил с дебит 4,50 l/s, а Сондаж №5- 0,3 l/s. Пресъхват Сондажи с №№4 и 18. 
(Страка,1963)  

От Сондаж №6 е получена максимално вода  на самоизлив до 51,3 l/s при напор 1,2 atm и 
температура 63,0 С. Върху сондажа през 1963г. е изграден каптаж.  

Проучванията в находището впоследствие продължават с кратки режимни наблюдения. 
През м.XI. 1964г. се установява, че от старите каптажи изтича вода с дебит 2,00 l/s, а при 

затваряне крана на Сондаж №6 след около 6 часа се появява вода в пресъхналите от работата на 
Сондаж №6, Сондажи  №№ 4 и 18. (Страка,1964) 

През 1965 г. „Водоканалпроект” продължават сондирането в находището, чрез 
прокарване на Сондаж №7 в двора на Горското стопанство. По план е било предвидено 
прокарването на 800 метров сондаж, но по настояване на Инвеститора МЗУ ”Оранжерии” 
съоръжението е спряно до дълбочина 234,7 m (Страка, 1965). 

Преминатият геоложки разрез според доклада на "Водоканалпроект" е следния:  
- 0 - 17,2 m - чакъли и пясъци (пролувиални отложения); 
- 17,2 - 166 m - разнозърнести пясъчници с глинеста спойка, на места с единични 

валуни с тънки прослойки от слабоспоен конгломерат; 
- 166,0 - 234,7 m - едрокъсов до валунен конгломерат с прослойки от пясъчници. 
Сондажът е обсаден с метална колона с Ø 219 mm - от 0 до 32,25 m. Под тази дълбочина 

до дъното е сондирано с Ø 146 mm без обсаждане. 
Вода на самоизлив с напор 7 m над терена се е появила на 166-я метър при навлизане на 

сондажа в конгломератите. Дебитът се е увеличил линейно с удълбочаване на сондирането, за 
да достигне при дъното на сондажа 0,91 l/s с температура 51,8°С. При проведено краткотрайно 
самоизливане е получен относителен дебит q = 0,12 l/(s.m), което означава проводимост Т ≈ 10 
m /d. 

През 1965г. са извършени и кратки режимни наблюдения на изворите дрениращи по 
естествен път находището. До 1965г. са останали 7 броя естествени извор, предимно в терасата 
на р.Струма и поройният конус, с изключение на извори с №№1 и 2 изтичащи в района на 
старата пералня.   

Данни за проведените режимни наблюдения през периода 28.I.1965-27.V.1965г. са 
дадени в долната таблица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценка на ресурсите на  находище на минерални води „Симитли”- област Благоевград, община Симитли, гр.Симитли 

„Геохидродинамика” ЕООД                                                                                                                                                                                                   16 
 

 

Табл. №2.10. Режимни наблюдения на водоизточниците от находище „Симитли” през 
периода  28.I.1965-27.V.1965г. (Страка,1965). 

 
Дата 28.I.1965 27.V.1965 
 водоизточник Q l/s t oC Q l/s t oC 
Извор №1 0,029 37,0 - - 
Извор №2 0,028 29,2 0,017 27,0 
Извор №3 0,024 45,0 0,040 45 
Изворна група №4 0,200 30,0 1,00 26,00 
Извор №5 0,057 40,0 0,152 44,0 
Извор №6 0,050 27,0 2,00 41,0 
Извор № 7 0,205 40,5 1,00 42,7 
Висчко от  
изворите 

0,603 35,2 3,269 40,4 

ТК-1 НВ-0,40 55,0 НВ-0,22 56,0 
ТК-2 0,193 53,0 0,50 54,0 
ТК-3 0,363 52,0 0,51 59,2 
Сондаж №2 0,142 40,6 0,231 49,0 
Сондаж №4 - - 0,218 54,2 
Сондаж №5 0,123 30,0 0,173 62,0 
Сондаж №6 20,745 63,0 35,00 62,6 
Сондаж №7 - - 0,91 51,0 
Сондаж №14 2,55 57,0 4,130 69,0 
Сондаж №18 - - 0,050 66,00 
Общо Сондажи 37,117 59,8 41,741 61,5 
Общо за находище 37,720 59,2 45,00 60,00 

 
Най-дълбокият сондаж в находището С1хг е прокаран през 1981 г. от  ГПП София чрез 

видиево и шротово сондиране. Намира се в двора на Горското стопанство на 4-5 m южно от С7. 
Дълбочината му е 750,2 m. Непосредствената близост на С1хг до С7 показва, че до дълбочината 
на последния С1хг дублира разреза. Целта на прокарването е била да се достигнат по- дълбоки 
зони (на гнайса и амфибилитите) и оттам евентуално да се добият допълнителни количества 
термална вода от находището. Според досието на сондажа кватернерът е с дебелина 5 m, 
неогенските отложения са до дълбочина 481 m, след което до дъното разрезът се изгражда от 
гнайси и амфиболити (котата на горнището на гнайсите е 191,70 – 192 m). 

Обсаждането на сондажа е извършено с  метална колона Ø 219 mm - от 0 до 42 m, 
циментирана; Ø 168 mm - от 0 до 311 m, Ø 127 - от 0 до 488 m; от 478 m до дъното е обсадено с 
филтърна колона с Ø 108 mm. 

На сондажа е проведено ерлифтно водочерпене с продължителност 16 часа. При 
първоначално пиезометрично ниво от 4,9 m над терена е осъществено понижение от 35,62 m. 
Получен е дебит от 2,1 l/s с температура 57°С. Следователно проводимостта на гнайсите и 
амфиболитите в участъка е много ниска - около 5 m2/d.(Йотов, 2002) 

През 1996 год. от „Георесурс”ООД, гр.Симитли в района на "Оранжериите" са изградени 
три тръбни кладенеца с дълбочина по 18 метра всеки.  

Сондирането е извършено с автосонда УРБЗАЗ безядково с глинеста промивка, с 
триролково длето Ø 350 mm. 

Тръбните кладенци са обсадени с PVC тръби Ø 250/12 mm. 
Филтрите са прорезни с размери на слота 200/4 mm и надупченост 3%. Разположени са в 

интервалите от 12 до 18 m. В затръбното пространство е положена гравиина засипка - фракция 
5 – 20 mm. 

Преминат е следния геоложки разрез (Иванов,2002): 
- От 0 до 10 m - чакъл и едрокъсови с глинестопесъчлив запълнител – aQh; 
- От 10 до 18 m - плътен глинест пясъчник – čN1; 
След изграждането от всеки тръбен кладенец е извършено единично водочерпене с 

продължителност 8 часа. 
Водочерпенето е извършено с ерлифтна PVC колона Ø 75/6 mm. Получени са следните 

резултати (Иванов,2002). 
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Табл. №2.11. Получени резултати от извършените водочерпения в тръбните кладенци от терасата 
на Струма прокарани през 1996г.  

 
Съоръжение СВН, 

m 
Дебит на  
самоизлив 
Q l/s 

Температура 
при  
самоизлив 
t 0 C 

ДВН,
m 

Получен 
понижение S
Q l/s 

Температура 
водочерпене 
t 0 C 

Получен
Дебит  
при  
групово 
водочeр-
пене 
Q l/s 

ДВН, m 
при  
групово 
водочe- 
рпене 
Q l/s 

Температура 
при  групово 
водочерпене 
t 0 C 

ТК-1/1996  
Георесурс 

+1,00 0,2 48 6,1 2,5 51 4 15.5 48 

ТК-2/1996 
Георесурс  

+1.00 0.4 50 6.2 2.7 46 4.5 15.0 50 

ТК-3/1996 
Георесурс 

+1.00 0.2 46 8.7 1.2 44 1.5 14.7 40 

 
През периода 1999 - 2000 год. От „Георесурс”ООД, гр.Симитли е извършено 

хидрогеоложко проучване съгласно утвърден от МОСВ проект и разрешително за 
хидрогеоложко проучване № 98/02.08.1999 год. Целта на проведеното проучване е осигуряване 
на оптимални количества хидрогеотермална енергия, необходима за отопляване на 
оранжерийния комплекс в град Симитли. 

Прокаран е Сондаж № 8 с дълбочина 452 м, съгласно сключен с инвеститора "Росела" 
ООД Договор № 15/01.04.1999 год и анекси № 89/16.02.1999 год, № 63/11.08.1999 год., № 
3/14.03.2000 год. и № 15/29.05.2000 год. 

Проучвателно - експлоатационният Сондаж С №8 е започнат на 16.09.1999 год и е 
завършен на 20.06.2000 год. 

Сондирането е извършено с автосонда УРБ ЗАЗ. Целият сондаж е прокаран безядково с 
глинеста промивка. 

Ядково, с диамантена корона Ø 96 mm е сондирано в интервала от 269 до 282 m. С 
технически чиста вода е сондирано в интервала от 269 до 299 m. 

Преминат е следния геоложки разрез: 
- от 0 до 10 m - едрокъсови чакъли и валуни с глинесто песъчлив запълнител aQh; 
- от 10 до 120 m - глинест пясъчник, плътен с тънки прослойки от въглищни чернилки 

-čN1; 
- от 120 до 156 m - слабоспоен среднокъсов конгломерат в алтернация с плътен 

пясъчник - čN1; 
- от 156 до 180 m - слабоспоен едрокъсов конгломерат - čN1; 
-  от 180 до 250 m - плътен, глинест пясъчник с прослойки от конгломерати - čN1; 
-  от 250 до 276 m - слабоспоен среднокъсов конгломерат с прослойки от плътен 

пясъчник - čN1; 
- от 276 до 292 m – амфиболити натрошени - čN1; 
- от 292 до 341 m – амфиболити напукани - čN1; 
- от 341 до 372 m – амфиболити плътни - čN1; 
- от 372 до 386 m – амфиболити напукани - čN1; 
- от 386 до 392 m – амфиболити плътни - čN1; 
- от 392 до 413 m – амфиболити напукани - čN1; 
- от 413 до 420 m – амфиболити плътни - čN1; 
- от 420 до 430 m – амфиболити напукани - čN1; 
- от 430 до 452 m – амфиболити плътни - čN1; 
По забелажка на Йотов,2002 г., тъй като Сондаж №8 е прокаран безядково е възможно 

описанието на разреза под 276 m като "гнайси" да не е съвсем точно. По-вероятно е разрезът да 
е представен от гнайси и амфиболити. По същите причини възможно е мощността на 
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кватернерните отложения да е по-голяма от отбелязаните 10 m, а според Йотов, 2002 г. тази  
мощност е вероятно 13,2 m базирайки се на  данни от  дебелината на алувия в тръбен кладенец 
№2 (С4-Р), прокаран през 1962 г. от "Водоканалпроект" на около 20 метра СИ от мястото на 
сондаж С8. Под тази дълбочина в кладенеца е разкрит слабоспоен пясъчник (вероятно N2 - по 
забележка на Йотов). Според Ценов, 2000 извършил геофизични проучвания след прокарването 
на сондажа, дълбочината на алувиалните отложения е 13 m. 

При промиването на интервалите с напукани и тектонски сработени гнайси е отбелязана 
частична загуба на глинеста промивка, до пълна загуба в интервала от 420 до 430 метър (20 
мин). 

- От 0 до 60 m е сондирано с триролково длето Ø 445 mm; 
- От 60 до 156 m е сондирано с триролково длето Ø 270 mm; 
- От 156 до 297m е сондирано с триролково длето Ø 151 mm; 

След достигане на 297 m с Ø 151 mm е скъсан сондажният лост на дълбочина 290 m. На 
забоя са оставени една щанга - 7 m с длето Ø 151 mm и 6 метрова борна Ø 127 mm вкарана 
около 3 m около щангата. На така изграденият сондаж е извършен комплекс от геофизични 
изследвания. 

След каротажа сондажа е обсаден с колона Ø 127 mm от 0 до 270 m, циментиран е от 225 
до 275 mm отклонен с импрегнирана диамантена корона Ø 96 mm. 

Монтираната обсадна колона Ø 127 mm в интервала от 0 до 148 m е плътна, временна, 
извлекаема. 

От 270 до 282 m е сондирано с диаментена колона Ø 96/63 mm. Извадена е 1 m ядка. 
От 282 до 452 mm е сондирано с триролково длето Ø 93 и разширител Ø 112 mm. 
Първият самоизлив с дебит 1,0 l/s и t 55° C се появява на 65-я метър. 
Вторият самоизлив е от 115-я метър с дебит 7 l/s и t 60° (22.10.1999 год). 
До 130-я метър дебита се увеличава на 12 l/s и t 61° C (27.10.1999 год). 
До 250-я метър дебита остава непроменен (13.01.2000 год). 
При достигане на 276 m дебита намалява на 9 l/s (17.02.2000 год) и остава непроменен за 

този интервал до завършването на сондажа (20.06.2000 год). 
При прокарването от 270 до 452 m самоизлив е получен при достигане на 341 m с дебит 

1,5 l/s и t 61,5°C, след което е заглушен до окончателното прокарване на сондажа.(Иванов,2002) 
 
Конструкцията на Сондаж № 8 е следната (Иванов,2002). 
- От 0 до 57 m - стоманена плътна колона Ø 325/8 mm със затръбна циментация в 

интервала от 0 до 57 m; 
- От 51 до 71 m - стоманена колона, плътна Ø 194/7 mm; 
- От 71 до 97 m - стоманена колона, филтърна Ø 194/7 mm с размери на слота 200/4 

mm и надупченост 2,6%; 
- От 97 до 103 m - стоманена колона, плътна Ø 194/7 mm; 
- От 103 до 130 m - стоманена колона, филтърна Ø 194/7mm с размери на слота 200/4 

mm и надупченост 2,6%; 
- От 130 до 155 m - стоманена колона, плътна Ø 194/7 mm със затръбна циментация в 

интервала от 147 до 155 m; 
- От 148 до 270 m - стоманена колона, плътна Ø 127/5mm със затръбна циментация в 

интервала от 225 до 270 m; 
- От 266 до 300 m - стоманена колона, плътна Ø 89/5 mm; 
- От 300 до 452 m - стоманена колона Ø 89/5 mm, филтърна с размери на слота 

200/4mm и надупченост 3,8 %. 
Всички връзки между отделните тръби на обсадната колона са на заварка с планки. 
След обсаждането с Ø 89/5 mm сондажа е промит с вода в интервала от 270 до 452 m с 

продължителност 8 часа. Извършено е водочерпене с ерлифт с продължителност 8 часа с цел 
усвояване на интервала от 270 до 452 m. Дебита при водочерпенето достига 8 l/s при 
понижение 11 m.(Иванов,2002) 
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След приключването на водочерпенето е измерен дебит на самоизлив 4 l/s с t 62° C. 
През следващият ден временната колона Ø 127/5 mm с която е заглушен интервала от 0 

до 148 m е извадена и сондажа е водочерпен с ерлифт с продължителност 8 часа при дебит 20 
l/s, понижение 2,7 m и t - 62° С. 

След приключване на водочерпенето е измерен дебит на самоизлив 13 l/s и t - 62° C 
(Иванов,2002). 

 
 
3. Детайлна геолого-хидрогеоложка характеристика на находището на минерални 

води. 
 
3.1. Геоложки строеж на района. 
 
Геоложката характеристика на района ще бъде направена по Обяснителната записка към 

геоложката карта на република България, Картен лист К-34-82-Б Делчево и К-34-83-А Симитли 
(Милованов и кол,2009) 

Районът  на извършените проучвания е изграден от  протерозойски, неогенски и 
кватернерни  материали. Същите са показани на представената геоложка карта - Фиг. № 2. 
(Милованов и кол,2008)  

 
 Неопротерозой 

 
 Тросковски метаморфен комплекс 

 
Тросковският комплекс се разкрива на широка площ между селата Селище, Горно 

Осеново и Тросково. 
Долна граница на Тросковския комплекс в изследваната територия не се установява. 

Горната граница - с Малешевския комплекс, може да се проследи от долината на р. Струма в 
североизточна посока, източно от с. Церово, през  Юрук джамия, западно от с. Горно Осеново и 
на североизток. Навсякъде по тази граница се наблюдават интензивни деформации в 
материалите на Тросковския комплекс, който в случая е представен от алтернация на 
амфиболити и биотитови гнайси. Те се изразяват в бластомилонитизация и диафтореза на 
скалите, образуване на хлорит и вторичен мусковит. Взаимоотношенията с останалите до 
неозойски скали са тектонски. (Милованов и кол,2009) 

Скалите на Тросковския комплекс са отделени с разломи или се покриват от 
палеогенски, неогенски и кватернерни седименти. 

Тросковският комплекс е изграден от амфиболити и амфиболови гнайси, биотитови и 
мусковит-биотитови гнайси, аплитоидни гнайси, гранат- мусковитови гнайсошисти до шисти и 
няколко тънки (до 0,7 m) мраморни прослойки. Присъстват също и неголеми тела от 
метаултрабазити. В обема на комплекса са отделени две картируеми скални съвкупности по 
количественото присъствие на амфибол. Те са означени съответно: амфиболити и амфиболови 
гнайси (TrPt3) и двуслюдени и биотитови гнайси (TrgnPt3). 

 
 Амфиболити и амфиболови гнайси (TrPt3) 

Тази скална съвкупност се обособява по значителното присъствие на амфибола като 
главен скалообразуващ минерал. 

Амфиболитите са доминиращите скали на Тросковския комплекс. Те са дребно, средно- 
до едрозърнести, мезо- до меланократни, зелени, до тьмнозелени, често съдържащи различни 
по размер (0,5-3,0 cm) и количество гранатови порфиробласти. Текстурата им е шистозна, често 
е ивичеста. 

Структурата им е немато-, нематогранобластна, хомео-, до хетеробластна до 
порфиробластна по граната. Изградени са от амфибол, плагиоклаз /олигоклаз/, минерали от 
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епидотовата група, кварц, гранат, хлорит и акцесорни минерали: рутил, илменит, титанит, 
апатит. При по-високо съдържание на гранат последният участва в наименованието на скалата. 
Много чести са и преходите към амфиболови гнайси, при увеличаване количеството на 
плагиоклаза. Възможно е ивичестите амфиболити да са образувани чрез: 1/ резултат на 
вътрешнометаморфна диференциация на саличната и фемичната компонента; 2/ в резултат на 
регионално проявени процеси на мигматизация с формиране на левко и меланосома; 3/ 
инжекционна мигматизация. (Милованов и кол,2008)  

 
Амфиболови и биотит-амфиболови гнайси. Те са мезократни, светлосиво- зеленикави 

скали с количество на плагиоклаза над 35 %. Преходите амфиболити - амфиболови гнайси се 
основават на съотношенията на главните минерали - амфибол и плагиоклаз. В променливи 
количества амфиболовите гнайси съдържат и биотит. В зависимост от неговото количествено 
присъствие влиза в наименованието на скалата. Амфиболовите гнайси са дребно-, средно- до 
едрозърнести с шистозна, плоскопарапелна, по-рядко грубошистозна текстура. Структурата им 
е немато-, нематогранобластна, лепидонематогранобластна, хетеробластна до порфиробластна. 
В зони на срязване и диафтореза с различна дебелина минералите от регионалнометаморфната 
асоциация се заместват от дребнозърнести епидотови „повлекла", хлорит, актинолит и късен 
мусковит с налагане на милонитна фолиация, субпаралелна или под различен ъгъл спрямо 
метаморфната шистозност. (Милованов и кол,2008)  

 
Цоизит-амфиболови гнайси (метагабра ?). Те са светли сиво-зеленикави 

хетерозърнести скали с ясно изразено присъствие на цоизит - бледозелени призматични 
кристали със субпаралелна ориентировка. Текстурата им е ясно шистозна, а структурата - 
гранонематобластна, реликтова, бластогаброва. В минералния им състав участват реликтови 
минерали - плагиоклаз (битовнит ?) и пироксен, метаморфогенни минерали - амфибол, 
епидотови Минерали (цоизит, епидот), хлорит, серпентинови минерали, рутил, титанит и рудни 
минерали. Акцесорните минерали са представени от дребни рутилови кристали и агрегати от 
дребнозърнест титанит. (Милованов и кол,2008)  

 
 Двуслюдени и биотитови гнайси (TrgnPt3) 

Към тази съвкупност са отнесени и други скални разновидности с ограничено 
присъствие на амфибола - гнайсошисти и аплитоидни гнайси. 

Биотитови гнайси. Биотитовите гнайси, са светлосивокафеникави, среднозърнести, с 
шистозна текстура и гранобластна до лепидогранобластна структура. Изградени са от 
плагиоклаз (олигоклаз), кварц, биотит, бяла слюда, епидот, гранат, акцесори - апатит, циркон и 
титанит. За някои от биотитовите гнайси по структурни и минерални особености се предполага 
ортопроизход. (метадиорити, метаплагиогранити). (Милованов и кол,2008) 

Гранатсъдържащи мусковит-биотитови гнайси. Изградени са от плагиоклаз 
(олигоклаз), кварц, биотит, бяла 20 слюда, гранат и акцесори циркон, апатит и титанит. Често 
присъства и графитизирано органично вещество под формата на отделни, удължени по 
фолиацията лентички, нишки, люспички, повлекла. (Милованов и кол,2008) 

Гнайсошисти. Те са тъмносиво-кафеникави дребнокристалинни скали с ясно изразени 
пластични деформации, ивичеста, финошистозна текстура и гранолепидобластна структура. 
Скалообразуващите минерали са представени от бяла слюда, кварц, плагиоклаз (олигоклаз), 
графитизирана органика (графит?), циркон. Бялата слюда и кварцът са сегрегирани в 
издържани ивици, които алтернират помежду си, като сред кварцовите ивички се срещат и 
единични плагиоклазови зърна, а графитизираната органика е концентрирана сред бялата 
слюда. Главен акцесорен минерал в скалата е цирконът, представен като единични 
призматични кристали с добре заоблени контури. (Милованов и кол,2008) 

Аплитоидни гнайси. Аплитоидните гнайси, а вероятно и голяма част от „лептинитовите 
прослои" представляват нашистени (мета)плагиопегматити. Те са светли, сивкавобели, дребно-, 
средно-, до грубозърнести, с шистозна, плоскопаралелна, гнайсовидна до масивна текстура и 
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гранобластна до пегматоидна структура. Изградени са от плагиоклаз (албит-олигоклаз) (55-65 
%), кварц (35-40 %), бяла слюда и единични гранати. 

Освен описаните скали съставляващи двете картируеми съвкупности, се срещат и други 
разновидности, които нямат асоциативни връзки с тях. 

Бластомилонити. Присъстват в горните нива на Тросковския комплекс, в близост с 
границата с Малешевския комплекс. Когато са образувани по гнайси скалите са превърнати в 
тьнкоивичести бластомилонити, а амфиболитите - във финошистозни амфибол-хлоритови 
шисти. 

Секущи пегматити. Секущи пегматити с размери от 2-5x20-50 m са характерни за 
целия комплекс.Те са сиво-бели, хетерозърнести, с добре изразена катакластична обработка. 
Изградени са от едри плагиоклазови кристали, дребномозаечен кварц и бяла слюда. 
(Милованов и кол,2008) 

 
 
Вътрешен строеж, произход и възраст 
Основните петрографски разновидности често идват в алтернация, като амфиболитите и 

амфиболовите гнайси са доминиращи. Биотитовите гнайси имат подчинено присъствие. Те са 
съсредоточени в отделни участъци и са преобладаващи в разреза северно от р. Стара река, 
северно от кв. Ораново и в югозападния участък от разпространението на Тросковския 
комплекс. Като тънки прослоявания сред биотитовите гнайси, присъстват и гранат-
мусковитови гнайсошисти до шисти. Аплитоидните гнайси, част от които представляват 
нашистени пегматити, под формата на прослоявания, будини и лещи са присъщи на целия 
комплекс. 

Характерни структурни и текстурни особености предполагат ортопроизход на част от 
амфиболитите и амфиболовите гнайси. Такива са: закономерната ориентация на рудни 
включения в амфиболови индивиди, което се интерпретира като заместване на първичен 
пироксен; реликтови очертания на първичен базичен плагиоклаз, заместен от дребнозърнест 
епидот; амфиболитови (метадолеритови) дайки, пресичащи и отместващи продуктите на 
предшестваща мигматизация. За голяма част от скалите, като например левкократните гнайси, 
не може при наличните данни да се даде еднозначен отговор за протолита им. Част от тях 
вероятно представляват нашистени (мигматични ?) пегматити. В случаите, когато залягат сред 
амфиболити, последните са биотитизирани. (Милованов и кол,2008) 

Реалната дебелина на Тросковския комплекс трудно би могла да се определи, поради 
интензивната изоклинална нагънатост, наблюдаваща се в микро- и мезомащаб. Вероятно тя 
надхвърля 1500 m. (Милованов и кол,2008) 

Възрастите на протолитите, изграждащи този метаморфен комплекс, както и иа 
метаморфните събития остават неизяснени поради липса на достоверни изотопни данни.  

Възрастта на протолитите на материалите от Тросковския комплекс - амфиболити, 
амфибол-биотитови гнайси и др. условно се приема като Неопротерозой. (Милованов и 
кол,2008) 

 
 Неоген 

 
 Черничевска свита (ChN1) 

Разпростанението й е в западните, централни и северни части на Симитлийския 
грабен.Сред седиментите на свитата в североизточна посока се изклиняват несортирани 
среднокъсови конгломерати с песъчлива спойка, отделени като Градевски клин (Коюмджиева и 
др., 1984) на Черничевската спита. По късно Вацев (1991), на базата на клина, отделя Градевска 
свита (CirN1). 
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Фиг.2. Геоложка карта включваща района на проучване М 1: 50 000. (По Милованов и кол,2008) 
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Представена е от разнообразни несортирани конгломерати (с късове от гнайси в долните 
части и късове от крупнишки гранит в горните части на свитата) с жълтокафява глинесто-
песъчлива спойка, на места редуващи се с жълтокафяви пясъчници. Черничевската свита се 
разполага несъгласно върху скалите на Тросковския комплекс.  

Черничевската свита е изградена от слабоспоени разнокъсови- до валунни 
конгломерати. Късовете са заоблени до полузаоблени. Съставът им е от гнайси, амфиболити, 
гранити и кварц. Спойката е грубопесъчлива до глинесто- песъчлива. 

Дебелината на Черничевската свита е най-голяма в западната и южната част на грабена 
(по сондажни данни), но подложката не е достигната. Според авторите вероятно тя е над 600m. 

Данни за възраста на свитата поради липса на фауна няма, като по общи съображения 
авторите приемат възраста и за меотска. (Милованов и кол,2008) 

 
 Симитлийска свита (SmN1) 

Стратотипът и е на 1 km югоизточно от Симитли, в профил покрай пътя Благоевград - 
Сандански. Профилът се проследява от север на юг по протежение на 400 m. Той е стратотип и 
за Градевския клин на Черничевската свита (Градевска свита по Вацев, 1991). 

Симитлийската свита е с широко развитие в околностите на с. Крупник и източно от 
долината на р. Струма - между кв. Ораново и с. Полето. В западните части на грабена тя се 
разполага върху седиментите на Черничевската свита, един голям клин от която (Градевски 
клин - по Коюмджиева и др.. 1984 или Градевска свита по Вацев. 1991) се вклинява далеч в 
Симитлийската и се припокрива от трангресивно залягащата Калиманска свита, 

В разреза югоизточно от Симитли свитата е представена от сиви, на места сиво-
зеленикави пясъчници и алевролити с редки лещи от дребнокъсови конгломерати с коса 
слоестост. Сред по-глинестите разновидности се срещат карбонатни конкреции. Глините са 
песъчливи, преминаващи с постепенни преходи в глинести пясъчници, съдържащи рядко и 
тънки (до 0,30 m) въглищни прослойки. Общата дебелина на тези седименти е 150 m при среден 
наклон на юг 20° (Коюмджиева и др., 1984). Върху тях се разкриват несортираните 
конгломерати от Градевския клин на Черничевската свита (Градевска свита по Вацев, 1991), 
като горната и долната граница на клина представляват преходи чрез редуване и изклинвания 
на материали на двете свити. Над клина (Градевската свита) отново продължават седиментите 
на Симитлийската свита с редуване на пясъци, пясъчници с жълтокремав цвят и светлозелени 
алевролити. (Милованов и кол,2008) 

Общата дебелина на седиментите от Симитлийската свита не може да се установи, но е 
по-голяма от 500 m. 

Данни за възрастта на свитата липсват, като по общи съображения авторите я приемат за 
меотска. (Милованов и кол,2008) 

 
 Кватернер 

 
Кватернерните наслаги в Симитлийската котловина имат голямо разнообразие, но имат 

локално присъствие и във високите планински части. Тяхното формиране се е извършвало през 
целия кватернерен период. В съвременната кватернерна покривка се наблюдава ясна 
пространствена зоналност и привързаност към определени морфоложки форми. 

Кватернерните наслаги са представени от различни генетични типове, като по 
морфоложки белези ясно се разграничават: алувиални, пролувиални, делувиални и смесени 
(алувиапно-пролувиапни, делувиално-пролувиални и пролувиално-алувиални) наслаги. 
(Милованов и кол,2008) 

 
 Алувиални наслаги 

 
Алувиалните наслаги изграждат русловите, заливните и надзаливните тераси на река 

Струма и на по-големите й притоци. Особено силно е било седиментонаслагването през 
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интервалите от плейстоцена и холоцена, когато за папеографската обстановка са били 
характерни постоянни водни потоци.(Милованов и кол,2008) 

 
 Алувиални наслаги от първа н втора надзаливна тераса (aQp3) 

 
Алувиалните наслаги от първа и втора надзаливна тераса са сравнително добре развити 

по долината на р. Струма и частично в приустиевите части от долините на реките Градевска, 
Брежанска, и Брезнишка. Поради малките площи, които заемат, и фрагментариото им развитие 
някои от тях не са отразени в геоложката карта. Представени са от чакъли, пясъци, гравий и 
песъчливи глини, като петрографският им състав е разнообразен и зависи от подхранващите 
области. За най-голямата река в района -Струма, са характерни добре огладени чакъли от кварц, 
варовици, конгломерати, гнайси, шисти, гранитогнайси, пясъчници, кварцити, диорити, 
грандиорити, лидити и др. 

Дебелината на алувиалните наслаги достига 3-5 m. 
Възраста на тези наслаги се приема за късно плейстоценска въз основа на 

геоморфоложките критерии за датиране на речните тераси в района. (Милованов и кол,2008) 
 

 Алувиални наслаги – руслови  и на заливните тераси (aQh) 
 
Тези наслаги се наблюдават повсеместно по всички реки в района, където изграждат 

прирусловите и заливните тераси на Струма, Градевска, Потока, Сушицка Четирка, Стара река, 
Брежанска и др. 

Легловният (руслов) фациес на алувия по Струма е представен преобладаващо от 
дребнокъсови чакъли и пясъци, като тенденцията е в намаляване едрината на материала по 
течението на реката. По долината на р. Струма алувиалните наслаги от заливните тераси 
присъстват с различни разпространения и дебелини по целия Съгласно детайлните геоложки 
проучвания за инертни материали на алувиалните наслаги при кв. Струмско и с. Покровник те 
имат дебелини от 8 до 12 m, като са представени от пясъци и чакъли с ориентирано 
пространствено разположение (Зарев, 1965ф). Двата компонента са застъпени в почти равно 
количество. (Милованов и кол,2008) 

Пясъците са сиво-жълтеникави с различни отенъци и със среден диаметър на зърната 
около 0,5 mm. Зърната са изометрични, с ръбеста до заоблена форма. Изградени са предимно от 
кварц, фелдшпат и дребни скални късчета. Съдържанието на глинест и частици е нищожно - 
средно 1,4%. 

Чакълите са несортирани, като късовете им са със полигенен състав кварц, гнайси, 
диорити, пегматити, пясъчници, гранити и др. Формата им заоблена до ръбеста, като близо 
половината от късовете имат диаметър 5-1 cm, а само отделни късове достигат до 30-40 cm и 
рядко повече. (Милованов и кол,2008) 

В Симитлийско-Крупнишкото долинно разширение на р. Струма алувиалните наслаги 
достигат дебелини 15-20 m, което е във връзка относителното потъване на централната част от 
Симитлийската котлови през холоцена. Тук те също са представени от пясъци и чакъли с 
различ петрографски състав и почти равно количество на двата компонента на алув но са с 
неориентирано пространствено разположение. (Милованов и кол,2008) 

Възрастта на алувиалните наслаги от русловите и заливните тераси всички реки в района 
е холоценска. 

 
 Пролувиални наслаги 

Хидродинамичните условия и палеогеографската обстановка в района са с особено 
благоприятни за образуването на дебели пролувиални наслаги. В хроностратиграфско 
отношение се делят на плейстоценски и холоценски. 
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Плейстоценски пролувиални наслаги (prQp) 
Плейстоценските пролувиални наслаги имат преобладаващо разпространение по 

долината на Струма и са представени от заоблени, полузаоблени и ръбести късове, с 
преобладание на вторите. Скалният състав е сравнително хомогенен и пряко зависи от 
подхранващите области. Наблюдава се характерно керемидообразно подреждане на късовете, с 
песъчливо-глинест запълнител. (Милованов и кол,2008) 

 
Холоценски пролувиални наслаги (prQh) 
Тези наслаги присъстват по долините и в устиевите части на някои от притоците на 

реките Струма, Четирка, Лещинска, Орловска и др. Съставът им е в тясна връзка с 
подхранващите райони, като преобладаващо е от слабо огладени до неогладени дребнокъсови 
чакъл и и песъчливи глини до глинести пясъци. (Милованов и кол,2008) 

 
Делувиални наслаги (dQp-h, dQh) 
Делувиалните наслаги са с локално разпространение в подножията на долинните 

склонове на Струма и нейните притоци. Дебелината им зависи както от наклона на склона, така 
и от механичната устойчивост на подложката, поради което тя се колебае от 1-2 до 6-7 m. 
Делувият се изгражда от глинести пясъци и различни по големина незаоблени скални късове 
без сортировка. (Милованов и кол,2008) 

 
 
3.2. Тектонски строеж на района.  
 
3.2.1.Ранноалпийски структурен план.  
 

 Огражденска единица 
 
Огражденската единица има широко площно разпространение в югоизточните части на 

Влахина планина и югозападна Рила и се възприема като част от Сръбско-Македонския масив 
на територията на България, Македония и Гърция (Zagorchev, 2001; Иванов, 1998).  

Границата на Огражденската единица с другата ранноаппийска единица - Струмската се 
разкрита на юг от Симитли. 

Тросковският метаморфен комплекс на Огражденката единица е разположен върху 
Фролошкия метаморфен комплекс на Струмската единица. На север границата между двата 
комплекса е погребана под палеогенския пълнеж на Падешкия грабен. 

Границата с Капатнишката единица се осъществява по полегато залягащия Осеновски 
разлом - вероятно реактивиран навлак, по който Тросковският метаморфен комплекс е бил 
навлечен върху Пределския. На югозапад тази разломна структура остава погребана под 
неозойските седименти, запълващи Симитлийския грабен, разделяйки вероятно метаморфитите 
(а възможно и гранитоидите) на Капатнишката единица от метаморфитите на Огражденската 
единица. 

Частично върху Огражденската единица са развити и наложените младоалпийски и 
неотектонски грабени. Границата с Падешкия грабен е по Лисийския разлом, а със 
Симитлийския грабен - по Градевския разлом. 

Скалите, изграждащи тази тектонска единица, са претърпели регионален метаморфизъм 
в амфиболитов до ултраметаморфен фациес (изразен в неравномерно проявена мигматизация) с 
последващ ретрограден метаморфизъм в зеленошистен фациес. (Милованов и кол,2008) 
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3.2.2. Неотектонски структури  
 

 Блокови структури 
 
Проученият район в неотектонски план попада в Симитлийски грабен по Загорчев 

(1970) или Ораново-Симиглийският грабен (Бояджиев, 1971) оформен почти напречно на 
долината на р. Струма в северозападните склонове на Пирин и понижената област между 
Влахина и Малешевската планина. Удължен е в направление ИСИ- ЗЮЗ. 

Грабенът е изпълнен от дебели неогенски и кватернерни теригенни седименти. Южният 
борд на Симитлийския грабен се маркира от хода на Крупнишкия разлом. Северният борд на 
грабена се бележи от Градевския разлом. Този разлом представлява стръмно потъващо към юг 
антитетично нарушение, предопределящо асиметричния строеж на понижението. 

Разломяването и оформянето на Симитлийския грабен вероятно е започнало в края на 
сармата (Коюмджисиа и др.. 1984). Активни са били всички формиращи разломи, но най-
интензивни са били движенията по Крупнишкия и Градевския. По това време в грабена са 
текли и реки, като освен Палеострума (с русло близко до съвременното) голямо значение е 
имал и левият и приток - Палеоградевската река. Алувиалните наслаги от тях постепенно 
преобладават над пролувиалните (долна част на Симитлийската свита). (Милованов и кол,2008) 

През меота, в резултат на значително оживяване на Крупнишкия разлом достигнало 
почти до северния ръб на грабена, се образуват дебели пролувиални наслаги - Градевска свита 
Вацев (1991) или Градевски клин на Черничевската свита (Коюмджиева и др., 1984). 
Стабилизирането на тектонската обстановка води до отслабване на притока на пролувиален 
материал и преобладание на алувия от горните части на Симитлийската свита. През понта 
оживява североизточната част от Крупнишкия разлом, което води до образуването на 
пролувиалните седименти на Калиманската свита. (Милованов и кол,2008) 

През кватернера интензивните диференцирани вертикални движения довеждат до 
окончателното оформяне на релефа в Симитлийския грабен. (Милованов и кол,2008) 

 
3.2.3. Разломни структури. 
 
Крупнишки разлом. Първи за този разлом споменава Louis (1930). Описания за него са 

правени от Шабатов и др. (1969ф), Загорчев (1970, 1975 и др.), Връблянски (1974) и др. Този 
разлом представлява граница между грубозърнестите гранити от Крупнишкия плутон и 
неогенския и кватернерния пълнеж на Смитлийския грабен. Той е добре изразен 
геоморфоложки по стръмните склонове на Крупнишки рид (Малешевска планина). Посоката му 
е около 50°. Наклонът на разломната повърхнина е от 40 до 65° към ССЗ. Добрев (1997) 
определя наклонът за вариращ - от 60 до 77° на северозапад. Слабо изразени ляво или дясно 
отседни движения, според Shanov, Dobrev (1999), са осъществявани през различни етапи от 
развитието на Крупнишкия разлом. Според Костадинов и др. (1968ф) разломната структура 
притежава разселен характер. 

Крупнишкият разлом вероятно се е активизирал след плиоцена. През кватернера 
разломът подчертано контролира основните процеси в релефа. По него са регистрирани и 
много високи стойности на съвременни движения (Добрев, 2005).Те са установени на базата на 
съвпадения между регистрирани сеизмични събития и от резки премествания. 

Градевски разлом (Шабатов и др. (1969ф) го отделят между кв. Ораново и с. Градево с 
посока в западните части - 85-95°, а в източните части- до 75°. Разломната плоскост затъва на 
юг под ъгъл между 50 и 85°. Тази структура представлява сноп от паралелни разломи, които 
обособяват зона на катаклаза широка на места до 800 m. 

Градевският разлом е антитетичен на Крупнишкия (Загорчев, Попов, 1968). Огражда 
Симитлийския грабен от северната му страна. Установен е и от множеството проучвателни 
сондажи във връзка с оценка на въглищните запаси и района. По сондажни данни (Диков и др., 
1962ф) наклонът му е около 65-70° на ЮИ. (Милованов и кол,2008) 
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Фиг.№ 3. Тектонска схема включваща района на находище на минерална вода „Симитли”. М 1: 50 000. (По Милованов и кол,2008) 

Оценка
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По Градевския разлом се е формирало находището на горещите минерални извори 

в гр.Симитли - единственото дренажно огнище на Влахинската хидротермална система. 
 
Брежански paзлом. Тези структури са ярко изразени благодарение на напречното си 

положение спрямо останалите разломни нарушения (Загорчев и др., 1967ф). 
Палеогенското развитие на тези разломни структури се документира от частично 

конседиментационния, следователно олигоценски Западнобрежански разлом, който ограничава 
от запад Брежанския грабен (Загорчев, 1975). Той принадлежи към системата 10- 25°, която тук 
е най-стара измежду младоалпийските разломни системи. Неогенското грабенообразуване 
активизира всички разломи, но и ги фосилизира. Това се отнася и за следплиоценските 
движения, при които разломяванията понякога се извършват по съвсем полегати разседи - 
някои участъци в Западнобрежанския разлом с посоки 10-15°, 40-50° и 160-180° (Загорчев, 
1975). При това извършила се е (Загорчев, 1968, 1970) и ротация на грабена около надлъжната 
му ос (наклоняване към ЮЮИ), и разсядането в южния борд на грабена е със стъпален 
характер. (Милованов и кол,2008) 

 
Вътреншоблокови разломи. 
Струмска разломна зона. Към тази зона се отнасят нарушенията предимно със север- 

северозападна посока (Загорчев и др., 1966ф). Интензивно разломената зона е широка 3 km, а с 
включването на сателитните разломни нарушения ширината достига 5 km. Струмската 
разломна зона се проследява между с. Покровник и кв. Струмско през Железничкия пролом на 
р. Струма до местата източно от Симитли. Посоката и е 155-180° при наклон 65 до 90°. 
Проявяват се като мощни катаклазни зони с тектонска глина по разломните повърхнини. 
Маркират се от поредица наносни конуси, свлачища и фацетирани склонове. 

По характер движенията са разсед-отседни. Сумарната разседна амплитуда на разломите 
е около 100 м, сумарната отседна 14 km. 

Повечето нарушения в зоната (Загорчев, 1966а, 1968) са донеогенски - покриват се от 
тези наслаги. 

Разломите се активизират след олигоцена и се предполага, че движенията ио тях 
продължават и през кватернера. (Милованов и кол,2008) 

 
 
3.4. Хидрогеоложка характеристика на района. 
 
В кристалинната планинска ограда и дотерциерната подложка на котловината са 

разпространени пукнатинни (в мраморите - и карстови води) подземни води, а в терциерните 
седименти, запълващи басейна - порови и пластови, студени и термоминерални води. (Петров, 
1997) 

а) От разкритите гнайсови и амфиболитови свити и гранитите, главно по тектонски 
пукнатини, разломи и литоложки контакти, се дренират малки извори на студени пресни води с 
дебит най-често от 0.03-0.05 l/s и рядко до 0.1-0.2 l/s. Обикновено, те са каптирани и се 
използват за пиене. 

От Влахинския тектонски блок в СИ окрайнина на котловината се дренират дълбоко 
формираните пукнатинни термални води на изворното термоминерално находище в гр. 
Симитли. Метаморфитите от дотерциерната подложка на почти цялата котловина са 
практически неводоносни. Под Орановския въглищен басейн при тяхното хидрогеоложко 
опробване са получени нищожни относителни дебити (q) от порядъка на 0.001 l/s.m (Йорданов, 
Диков, 1962ф). 

 б) Мраморите, изграждащи СИ бедро на Пиринската хорстова структура, подхранват 
карстови извори с дебит от няколко до 10-15 l/s.  
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 в) Палеогенските седименти в Брежанския въглищен басейн са съвсем слабо 
водоносни. 

 г) Дебелите свити на неогенските седименти в Симитлийската котловина акумулират 
порови студени и термални води, но и техните филтрационни свойства и водообилност са 
ниски. В горните им разкрити и ерозирани етажи водите са базнапорни и малки студени извори 
с дебит под 0.1-0.2 l/s. По-големи извори изтичат от свлачището при с.Крупник, с дебит до 0.3-
0.5 l/s. Поради улесненото им замърсяване те са негодни за пиене и битова употреба. (Петров, 
1997) 

Сред дълбоките хоризонти в седиментите, водите са напорни, предимно 
термоминерални, алкални, от хидрокарбонатни до сулфатни, натриеви, с обща минерализация, 
нарастваща в дълбочина от 0.3 до 0.85 g/l (Тодоров и др., 1985). Редица от сондажите за 
проучването на въглищата и редките метали разкриват самоизливащи се субтермални води с 
максимални начални водни количества до 1.7-3.5 l/s. Понастоящем, в значителна част от 
сондажите самоизливът е престанал и повечето от тях са ликвидирани.  

В Орановското лигнитно находище са отделени и опробвани няколко напорни 
водоносни пластове сред въгленосната задруга. При опитните филтрационни изследвания на 
пясъчниците и конгломератите, разположени между въглищата са получени много ниски 
величини на относителните дебити (q) от 0.001 до 0.04 l/s.m и коефициент на филтрация (k) от 
0.001 до 0.003 m/d. Аналогични са и параметрите на самия въглищен водоносен хоризонт, 
съответно q=0.01-0.03 l/s.m и k=0.001-0.01 m/d (Йорданов, Диков, 1962ф).  

За неогенските седименти в отделните участъци от централния дял на котловината, при 
хидрогеоложките изпитвания на множеството сондажи на “Редки метали”, са получени също 
ниски коефициенти на водопроводимост (Т) от <1 до 14 m2/d, най-често - 1-3 m2/d (Тодоров и 
др., 1985). 

д) Кватернерните чакъли и пясъци от заливните и ниските надзаливни тераси на 
р.Струма и долните течения на притоците й са най-водообилни и акумулират големите 
количества безнапорни пресни студени води в басейна. (Петров, 1997) 
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Фиг.№ 4. Хидрогеоложка   карта включваща района на проучване М 1: 200 000 
 (По  Ив.Станев и Ив. Чонев,1967) 
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4. Съоръжения, чрез които е разкрито находището. Описание на съществуващите 
водовземни съоръжения в находище „Симитли”,  Община Симитли. 

 
Хронологията на извършените проучвания в находище на минерална вода „Симитли”, 

конструкцията на експлоатационите сондажи и преминатия литоложки разрез чрез всяко 
водовземно съоръжение е подробно описана в точка 2. По-долу ще бъде накратко описано 
техническото състояние на експлоатационните сондажи в находището към края на месец 
септември  и началото на месец октомври 2011. В настоящият доклад се запазва оригиналната 
номерация на всяко водовземно съоръжения дадено още от докладите на „Водоканалпроект” с 
автори Мундров (1958,1959) и Страка (1960-1962). 

  
4.1.Сондаж № 14. 
 
Намира се на ул. Хр.Ботев, СИ от училището (фиг.№1.1). Прокаран е през 1957 г. с 

дълбочина 156 m. Сондажът разкрива кватернерни отложения с мощност 11 m, а до 156m  
неогенските седименти, представени предимно от пясъчници. 

Обсаждането е извършено със  стоманени тръби с Ø325 mm - от 0 до 8 m и Ø255 mm - от 
0 до 18 m. До забоя на дълбочина 156 m е сондирано с Ø 195 mm без обсаждане.  

При прокарването на сондажа първоначалният напор на водата е бил 16 m над терена. 
През 12.12.2000 г., Йотов и кол., замерват ниво на 5,34 m под терена, на 04.07.2001 г. на 3,32m, 
под терена и  на 19.09.2001 г. на 5,10 m под терена. 

 

Снимки с №№1.1 и 1.2.Каптажна шахта на сондаж С1.Състояние към м.09.2011г.Външен вид 
 

Снимка №1.3.Каптажна шахта на сондаж 
С1.Състояние към м.09.2011г.вътрешен вид 
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На терена понастоящем се открива само сухата камера на Сондаж №14, която  е покрита 
с метален капак, който не е заключен. Ръбовете на шахтата се ронят, а пантите на капака са 
изгнили и счупени. Мократа камера, където се намира Сондаж №14 вероятно е  под градинката 
в близост до ул.”Христо Ботев” или под самия път.  

Към дъното на  сухата камера водят железни и силно корозирали стъпала. В шахтата е 
оставен тръбен ключ за пускане и спиране на сондажа от устието на шахтата. Видимото 
състояние на с.к. Ø250 mm е влошено.  Корозията е достигнала до степен преди евентуален 
пълен разпад.  По стените на шахтата се наблюдават процепи и пукнатини. Дъното на шахтата е 
запълнено със строителни и битови отпадъци.  

Въпреки тежкото техническо състояние сондажът вероятно се ползва нерегламентирано. 
Основание за това предположение ни дава оставеният вътре спирателен ключ и видимите 
течове по спирателния кран. 

 
4.2.Сондаж № 18  

 
Местоположението на сондажа е локализирано на ул. "Хр.Ботев" на троторара преди 

входа на училището.(Виж Снимки с №№2.1-2.2) 
 

Снимки с №№2.1 - 2.2. Местоположение на каптажната шахта на Сондаж №18.  
Състояние към м.09.2011г. Външен вид 

 
Прокаран е през 1957 г. с дълбочина 95,40 m. До тази дълбочина след кватернерни 

отложения с дебелина 20,4 m сондажът е разкрива неогенски седименти, представени от 
напукан сиво-син пясъчник. 

Обсаждането е било извършено с метална колона с Ø 225 mm - от 0 до 20,5 m, след което 
до забой е сондирано Ø 180 mm без обсаждане. 

Извършеният през м. 09.2011г. оглед установи, че Сондаж № 18 понастоящем се намира 
в стара бетонна шахта, върху която е изпълнена тротоарна настилка и асфалт.  

 
4.3.Сондаж № 2  

 
Намира се на ул. "Хр.Ботев”, в двора на детската градина. Сондажът е завършен през 

1957 г. и е дълбок 90 m. Цялата мощност на  геоложкият разрез е представен от неогенски 
синьо-зелен  глинест кварцов пясъчник. 

Обсаждането на съоръжението е било извършено с метална колона с Ø 273 mm - от 0 до 
9,85 m дълбочина и с Ø 200 mm - от 9,85 до 27,55 m. До забоя на 90 m е сондирано с 180 mm, 
като стволът е бил необсаден. 

Понастоящем сондажът се намира в бетонна шахта с височина около метър над терена в 
двора на детската градина в гр.Симитли. Каптажната шахта е запълнена с пръст и превърната в 
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декоративен цветарник. Шахтата изпълнява ролята на саксия. (Снимки с №№3.1 и 3.2). По този 
начин съоръжението е ликвидирано и не са провеждани изследвания в него. 

Снимки с №№3.1 - 3.2. Състояние  на каптажната шахта на Сондаж №2 в двора на детската градина 
към м.09.2011г. Външен вид 

 
 

4.4.Сондаж № 4  
 
Намирал  се е  на ул. "Г.Димитров". Прокаран е бил през 1959 г. с дълбочина 192 m 

(Петров, Добрев, 1997). Давал е начален дебит на самоизлив от 36 l/s с температура 60,5°С. 
Впоследствие е ликвидиран и понастоящем не се открива върху терена. Вероятно е засипан под 
асфалтовото покритие на площадното разширение на улицата.(Йотов, 2002) 

 
4.5.Сондаж № 5  

 
Намирал се е на ул. "Хр.Ботев", на централния площад. Прокаран е бил през 1960 г. с 

дълбочина 314,6 m. Началният дебит (03.04.1960 г.) е бил 10 l/s (Петров, Добрев, 1997). 
Понастоящем сондажът е ликвидиран и е покрит с декоративен паваж изграден през 

2008г. при проведен основен ремонт на паважното постранство в центъра на Симитли. (Снимки 
с №№4.1 и 4.2) 

В доклада на „Водоканалпроект” за режимните наблюдения на водоизточниците от 
находище „Симитли” през 1961г. се описва, че още тогава   каптажа на Сондаж №5 е бил 
затрупан и измерванията в него не са извършвани на експлоатационна кота.  

 

Снимки с №№4.1 - 4.2. Местоположение на каптажната шахта на сондаж С5  на централния площад в 
Симитли към м.09.2011г. Външен вид 
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4.6.Сондаж № 6. 

 
Сондажът се намира на 65 m СИ от банята в града и на 15 m източно от ул. 

"Г.Димитров". Сондаж №6 понастоящем е ограден с желязна ограда в лошо състояние 
изпълняваща ролята на санитарно охранителна зона пояс I. Размерите на зоната не са изградени 
съгласно нормативните изисквания на Наредба №3, тъй като са по-малки от минималните 
регламентирани такива. На оградата има метална врата  затворена с катинар.  

Върху сондаж С6 е изградено каптажно съоръжение. Каптажната шахта е под терена. 
Към устието на сондажа водят бетонови стъпала завършващи с метална врата, която не е 
заключена. 

Според колонката на сондажа (Страка, 1964) обсаждането е извършено с  метална 
колона Ø 220 mm - от 0 до 20,5 m; Ø 190 mm - от 0 до 43 m; Ø 127 - от 0 до 358,6 m. От тази 
дълбочина до дъното на сондажа (422,2 m) е сондирано с Ø 108 mm без обсаждане. Обсадната 
колона Ø 190 mm е циментирана в долния край. 

Устието на Сондаж № 6 е разположено в  бетонова камера с размери 4,0х3,0м, пригодена 
за затваряне отгоре с метални капаци. Сондажът е обсаден с тръбна метална колона на Ø250 
мм, завършваща с фланец, на който са монтирани на кръстач 4 броя спирателни  кранове за 
различни направления. Върху глухия фланец на устието на сондажа е монтиран  манометър, 
който все още работи. Устието на сондажа и крановете са в лошо състояние. Фланцовите 
връзки и крановете са значително  корозирали. Крановете все още изпълняват функциите си, но 
при въртене пропускат. 

Сондажът не е затворен плътно  и отвежда минерална вода към дебитната камера. 
Съществува отклонение към тръба извън оградата на сондажа, който се използва за 
водоналиване и пране. 

 

Снимки с №№5.1 - 5.2. Състояние на СОЗ на сондаж № 6 към м.09-10.2011г. Външен вид 
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Снимки с №№5.3 – 5.6. Състояние на тръбно крановата арматура на  Сондаж 6 към м.09-10.2011г.  
 
 

4.7.Сондаж № 7 . 
 

Сондажът се намира в двора на горското стопанство, на около 80 m северно от 
входящата в гр. Симитли част на моста върху Срума.(фиг.№1)  Прокаран е през 1965 г. с 
дълбочина 234,7 m (ИПП "Водоканалпроект", 1965). 

Сондажът е обсаден с метална колона с Ø 219 mm - от 0 до 32,25 m. Под тази дълбочина 
до дъното е сондирано с Ø 146 mm без обсаждане. 

 

Снимки с №№6.1 - 6.2. Състояние на Сондаж № 7 към 19.09.2011г. Външен вид 
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Снимка №6.3. Състояние на Сондаж № 7  
към 28.09.2011г. след разкриване.  

Снимка №6.4. Състояние на Сондаж № 7  
към 28.09.2011г. след разкриване и прочистване.  

 
Извършеният на 19.09.2011г. оглед установи, че Сондаж № 7 бe зарит със строителни 

отпадъци. На терена бе видима само малка част от  стара бетонна шахта.(Снимки с №№6.1 и 
6.2)  

На 28.09.2011г. бе разрита и впоследствие почистена каптажната шахта на Сондаж №7 с 
цел оценка на техническото състояние и подготовка за ОФИ. Върху каптажната шахта бяха 
положени стари и изгнили дъски, зарити със строителни отпадъци вероятно с цел предпазване 
устието на сондажа от посегателства.  

Установи се, че устието на Сондаж № 7 е разположено в каптаж с размери 0,60 х 0,60 м, 
изграден от бетон. Ръбът на обсадната колона е на дълбочина 0.72 m под горната повърхност на 
шахтата. Сондажът е на самоизлив и няма монтирани кранове за регулиране. Преливната вода 
на кота обсадна тръба се оттича през преливна тръба на дъното на каптажа към малка пералня 
на оградата на горското стопанство, откъдето изтичат води с дебит 0,29 l/s измерени на 
19.09.2011г. и 28.09.2011г. 

 
 
4.8.Сондаж С1хг 

 
Най-дълбокият сондаж в находището С1хг е прокаран през 1981 г. от  ГПП София и се 

намира в двора на Горското стопанство на 4-5 m южно от Сондаж № 7. Дълбочината му е 750,2 
m. Обсаждане то на сондажа е извършено с  метална колона Ø 219 mm - от 0 до 42 m, 
циментирана; Ø 168 mm - от 0 до 311 m, Ø 127 - от 0 до 488 m; от 478 m до дъното е обсадено с 
филтърна колона с Ø 108 mm. 

Извършеният на 19.09.2011г. оглед установи, че върху Сондаж №1хг няма каптажно 
съоръжение. Обсадната колона на сондажа бе затворена на 30 cm над терена със заварен върху 
нея метален капак.  

За оценка на техническото състояние на Сондаж №1хг и изпълнение на ОФИ бе свалена  
металната капачка  заварена на устието на сондажа. Преливната тръба от сондажа е на кота 
терен (289,60 m), откъдето самоизлива се отвежда извън оградата на Горското стопанство към 
ж. п. линията, където се използува за пране във втори чучур заедно с водите на Сондаж №7. 
Дебитът на самоизливащата се вода в чешмата на 19.09.2011 г. и 28.09.2011г. беше съответно 
0,33 l/s при температура 53 °С.   
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Снимка №7.1.Състояние на Сондаж №1хг на 
19.09.2011г. Външен вид 

Снимка №7.2.Състояние на Сондаж № 1хг на 
28.09.2011г. Външен вид 

Снимки с № №7.3-7.4.Чешма –пералня захранвана от Сондаж № 1хг и сондаж № 7 
 

4.9.Сондаж № 8 
 

Сондажът  е с дълбочина 452 m и е прокаран в периода 16.09.1999 - 20.06.2000 г. от 
ЕООД "ГЕОРЕСУРС", град Симитли. Намира се в северната част на землището на 
оранжериите.  

Сондаж № 8 е обсаден  (всички колони - плътни и филтърни, са стоманени): от 0 до 57 m 
- плътна колона  Ø 325/8 mm със задтръбна циментация по целия интервал; от 51 до 155 m - 
плътна колона Ø 194/7 със задтръбна циментация в интервала 147-155 m и филтри в 
интервалите от 71 до 97 m и от 103 до 130 m. Перфорацията на филтрите е от шлици с размери 
200/4 mm; от 148 до 270 m - плътна колона Ø 127/5 със задтръбна циментация в интервала 225-
270 m; от 266 до 452 m - плътна колона Ø 89/5 с филтър в интервала 300-452 Ø. Перфорацията 
на филтъра е от шлици с размери 200/4 mm. 

Сондаж № 8 е основен за находището. Разположен е в двора на оранжериен комплекс 
собственост на „Росела” АД в стъклено- метална постройка с размери 4,50 х 2,50m, затворена с 
метална врата, която се заключва. Около сондажа е изградена ограда изпълняваща ролята на 
пояс  I на СОЗ, в добро състояние.  

Сондажът е обсаден с тръбна метална колона на Ø 250 mm, завършваща с фланец, на 
който са монтирани крановете и хоризонтални помпи осигуряващи минерална вода за 
оранжерията, минералния плаж и обществената баня. Сондажът е в добро техническо 
състояние. 
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Снимки с №№8.1. и 8.2. Състояние на сондаж № 8 към м.09-10.2011г. Външен вид 

Снимки с №№8.3. и 8.4. Състояние на сондаж № 8 към м.09-10.2011г. Техническо оборудване 
 

4.10. Извор №11 
 

В помещението на старата пералня намираща се между Сондаж №6 и новата баня към 
бетонов пръстен изтичат минерални води с дебит между 0,3-0,4 l/s и температура t =500C. 
Котата на изливната тръба в пръстена е измерена на 286,01 m, котата на преливната тръба е 
286,97 m. 

Този водоизточник първоначално бе определен от нас като място на изливащи се води 
от Сондаж №6 по едно от разклоненията на тръбопровода, но проведените ОФИ на Сондаж №6 
показаха, че това е отделен водоизточник, тъй като не реагира на експлоатацията в сондажа. 
Анализа и интерпретацията на наличната информация ни дават основание на предположим, че 
се касае за  Извор №11, който е бил каптиран в зоната на старата пералня и от него все още 
изтичат води през периодите, когато оранжерията не работи и консумацията е значително по-
ниска.  
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Снимки с №№8.5. и 8.6. Изливане на води от Извор №11 към старата пералня. Състояние към м.09-
10.2011г.  

 
 

 
5. Предложения за определяне на съоръжения за водовземане в находище 

„Симитли”,  Община Симитли. 
 
В находище „Симитли”, гр.Симитли, Община Симитли едиственият  естествен извор, 

който излива водите си е вероятно определеният от нас водоизточник като Извор №11 в едно от 
помещенията на старата пералня. За този водоизточник няма достатъчно архивни данни и не 
разполагаме с достатъчно актуална информация, която да ни даде основание да го предложим 
за експлоатация. Предлагаме Извор №11 да бъде определен за мониторингов пункт, с цел да се 
изясни неговото поведение по време на оптимална експлоатация на оранжериите през есенно –
зимния период. 

Сондажи с №№18, 2, 3, 4 са ликвидирани и за тях не следва да се планират дейности по 
тяхното разкриване и/или експлоатация. 

Сондаж №14 е на  54 години, като е надживял времето си за техническа експлоатация. 
Техническото състояние на сондажа е лошо. Използването на това съоръжение в бъдеще и 
планирането на проучвателни дейности крие риск от тежки и непредвидими аварии с неясни 
последици. По тази причина като най-добро икономическо и екологосъобразно решение се 
предвижда да бъдат планирани дейности по реконструкцията му като мониторингов пункт или 
дейности по ликвидация на съоръжението, които ще бъдат описани подробно в доклада по 
Етап 2. Изготвяне на пълен актуален анализ на техническото състояние на всички 
водовземни съоръжения за минерални води от находището. 

Тръбните кладенеци намиращи се в зоната на оранжериите изградени през 1996 год. от 
„Георесурс”ООД, гр.Симитли  сместват термални и плиткозалягащи подземни води. Тези 
кладеници се без практическо значение, като разтоварват изкуствено и принудително 
термалната зона  в най-ниската си точка. Предлагаме тези съоръжения да бъдат ликвидирани.   

Сондажи с №№ 6,7, 1хг и 8 са в сравнително добро техническо състояние и могат да 
бъдат използвани като експлоатационни съоръжения. 
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6. Концептуален модел на находището. 
 
Независимо от твърде значителния обем проучвателни и изследователски работи в 

района на находище „Симитли”, до момента няма представен концептуален модел на 
находището. Съществуват само генерални съображения относно типа и структурата на 
водовместващата среда, взаимоотношенията между термалните и студените води в зоната на 
естествено дрениране, както и хидродинамиката на находището. 

В действителност, всички сондажни и проучвателни хидрогеоложки работи са 
концентрирани в една малка част от находището (съвпадаща с естествената зона на дрениране), 
което съществено затруднява съставянето на реалистичен концептуален модел на 
хидротермалната система.  Все пак, изхождайки от регионалните геолого-структурни и 
хидрогеоложки условия в района, такъв модел може да бъде съставен, макар и със значителна 
степен на условност, главно по отношение на външните граници.  

За съставяне на концептуалния модел на находище „Симитли” е използана обобщената 
геолого-тектонска характеристика на находището, дадена в доклада на И. Йотов (2002). Същата 
се свежда до следното: 

 Находището заема ограничен район от Градевската (Градевско-Симитлийската или 
Симитлийската) разломна зона на контакта със Симитлийския грабен. Съществена роля за 
формирането на филтрационната среда на находището играят и субмеридионалните 
водопроводящи нарушения от Струмската разломна зона. 

 В района на находището са развити отложенията на кватернера и неогена, които 
запълват Симитлийския грабен над подложката. Последната е представена от скалите на 
Тросковската група. 

 Кватернерните седименти са представени от пролувиалните материали на поройните 
конуси, спускащи се от Влахина планина с променлива дебелина от 5 до 43,5 m при средна 
стойност около 15 m и от алувиалните отложения на р. Струма с дебелина 13 - 18 m в зоната на 
оранжериите. 

 Неогенските отложения (N1) са представени от Черничевската свита (пясъчници и 
конгломерати) и Градевския член на последната (конгломерати). В зоната на дрениране на 
находището, дебелината на тези материали се изменя  от 226 m при Сондаж №6  до 476 m при 
Сондаж №1хг. 

 Под неогена залягат скалните разновидности на докамбрийската Тросковска група, 
изградена основно от гнайси и амфиболити. Последните затъват в североизточна посока, като 
горнището им при Сондаж №6 е на дълбочина 260 m, а при Сондаж №1хг - на дълбочина 481 
m. 

 Районът на находище Симитли се характеризира от неотектонски движения с 
разломно-блоков характер по Струмската и напречните на нея Брежанска и Градевска 
(Градевско-Симитлийска или Симитлийска) разломни зони. Последната оформя 
северозападната граница на Симитлийския грабен. Тектонските движения са предизвикали 
стъпъловидно пропадане на грабена и са създали проводяща среда, благоприятстваща 
проникването от дълбочина на топли води в обсега на Симитлийската разломна зона. Тук 
между близко разположените Сондажи № 6 и № 8 (на разстояние 60 m един от друг), според 
котите на горнището на гнайсите се констатира разломно нарушение с вертикално отместване 
около 20 m и пропаднало югоизточно крило в посока към грабена.  

 В границите на находището интензивните водопроявления с по-големи дебити са 
привързани основно към югозападния участък на находище „Симитли”, където гнайсово - 
амфиболитната подложка е с относително по-плитко залягане. 

Описаната в докладите от проучването хидродинамична обстановка, показва, че след 
прокарването на всеки нов проучвателно-експлоатационен сондаж  в находището се получава 
краткотраен прираст на сумарния дебит на самоизлив, който обаче бързо намалява  - за сметка 
на сработване на еластичните запаси на термоводоносната зона и спадането на 
пиезометричните нива.   
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Опитно е доказан и един важен факт – че освен дренирането на  находището чрез извори 
и/или сондажи, съществува скрито древиране на термални води в алувиалните наноси на 
р.Струма, най-вероятно през литоложки прозорци. Допълнително този процес се активизира от 
прокараните многобройни проучвателни сондажи и плитки сондажни кладенци, които  създават 
изкуствена хидравлична връзка между термалните и студените води. 

Изхождайки от описаните по-горе хидрогеоложки условия, приемаме концептуалния 
модел на находището, показан на фиг. № 5. 

Като геоложка подложка на модела е използвана най-новата геоложка карта на района в 
М 1:50000. Картата е разработена в UTM координатна система.  

Концептуалният модел е съставен при следните условия: 
 Външните граници на басейна са очертани от геоложки и хидрогеоложски 

съображения. 
 Геотермалният басейн има две части – открита и закрита част:  

- Откритата част съвпада с територията на директно разкриване на Тросковската 
свита (гнайси и амфиболити) на земната повърхност;  

- Закритата част съвпада с територията на разпространение на неогенската и 
кватернерна покривка на Тросковската свита, която в тази част се явява подложка 
на неогенския седиментен басейн.  

 Естествената зона на подхранване на находището съвпада с откритата част на 
басейна. Подхранването става чрез инфилтрация на валежни води и/или речни води по 
системите от тектонски нарушения в дълбочина.  

 Зоната на естествено дрениране на находището се намира в границите на гр. 
Симитли и се маркира от местоположението на естествените извори. Изворите са възходящи и 
излизат по тектонски нарушения засягащи подложката и залягащата  по-горе неогенска 
покривка. 

 Генералната посока на подземния поток е от СЗ на ЮИ.  
Показаният на Фиг. № 5 концептуален модел е използван при оценка на ресурсите и 

проектиране на санитарно-охранителната зона на находището. 
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Фиг.№ 5  Концептуален модел

 
 

Оценка
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7. Математически модел на находището и избор на  метода за решаването му. 
 
7.1. Методически подход.  
 
Преди започване на изследователските работи бе направен обстоен преглед на 

състоянието на сондажите, дефиниращи находище „Симитли”, оценка на оборудване на 
устията, помпеното оборудване,  измервателните уреди, възможности за отвеждане на водата с 
цел внимателно планиране на предстоящите експерименти и съгласуване със заинтересуваните 
страни. 

Установи се, че находището се експлоатира регламентирано само чрез Сондаж №8 като 
минералната вода се ползва по следният начин: 

- през есенно-зимния период към оранжерията на „Росела”АД при условията 
на Разрешително № 01610053 (при разрешено денонощно водно количество 
от 9,8 l/s както следва Х-5,5;ХІ-5,7;ХІІ-4,5;І-7,6;ІІ-9,8;ІІІ-6,7;ІV-5,5;V-2,6 
л/сек ); 

- целогодишно при условията на Разрешително № 01610054 от „Струма 
метал”АД  към минералната баня в Симитли за хигиенни цели при 
разрешено водно количество от 2,9 l/s;  

- през летния период от 01 юни - 31 август 92 дни към минералния плаж на ЕТ 
"Иван Кюров-99-Ганка Кюрова-Таня Георгиева"  при условията на 
Разрешително № 01610099 при разрешено денонощно водно количество от 
2,6 l/s; 

Сондаж №6 се установи, че се ползва за пералня и водоналиване чрез импровизиран 
кран периодично, а вероятно и целогодишно от нерегламентирани ползватели. 

 Сондаж №1хг и Сондаж №7 се ползват целогодишно за пералня и водоналиване към 
малка обществена пералня с два броя чучури до Горското стопанство.  

За определяне на хидрогеоложките параметри на термо-водоносната зона, в която е 
формирано находище на минерални води „Симитли”, както и на експлоатационните ресурси на 
самото находище, в участъка са проведени детайлни опитно-филтрационни изследвания и 
наблюдения. Същите включват следните дейности: 

- Проучване на съществуващата експлоатация на находището преди 
провеждането на ОФИ; 

- Геодезично заснемане на тестовите сондажи с котиране на мерните точки; 
- Провеждане на многостъпален хидравличен тест на всеки един от тестовите 

сондажи; 
- Измерване на температурата, pH и специфичната елктропроводимост (СЕП) 

по време на хидравличния тест проведен за всеки сондаж; 
- Вземане на представителни водни проби за физикохимичния състав и 

радиологичните показатели на минералната вода в края на хидравличния тест 
за всеки сондаж; 

- Възстановяване на водните нива след прекратяване на хидравличния тест  с 
наблюдения за покачването на водните нива;  

 
Съгласно “Методическо ръководство....., 1999 г.” (Гълъбов, Пенчев и кол.,1999) 

локалните експлоатационни ресурси (технически възможният дебит на черпене, съгласно 
последната Наредба №1/2007) на единични водовземни съоръжения могат да се оценят  въз 
основа на хидродинамични или хидравлични методи.  

Чрез хидродинамичния метод  достатъчно точно може да се отчете взаимодействието 
между кладенците, но не може да се отчете колматацията и механичното запушване на 
филтрите в процеса на експлоатация.  
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Чрез хидравличния метод достатъчно точно може да се отчете реалната вододобивна 
способност (продуктивност) на кладенците към момента на изследване, но не може да се отчете 
хидродинамичното взаимодействието между тях в резултат на групово водочерпене. 

Хидравличният метод е за предпочитане и поради това, че дава възможност да се оцени 
до каква степен експлоатационните ресурси  (продуктивността) на кладенците са се променили 
в резултат на продължителната им експлоатация - за период  повече от 40 години. (Гълъбов, 
Пенчев и кол.,1999) 

Поради това, за оценка на технически възможният дебит на черпене Qтв от Сондажи с 
№№6,  8, 7 и 1хг, ще използваме хидравличния метод – базиращ се на директната оценка на 
продуктивността на самите сондажи при водочерпене /водоизливане.  

Методиката за оценка на Qтв се базира на апроксимацията на реалната крива Sw = f (Q)  с 
квадратична зависимост от вида 

  (1)     2CQBQSw +=
където: 
- Sw  = So + hw е понижението, получено при водочерпене с дебит Q; 
- So = BQ  са хидравличните загуби в пласта; 
- hw = CQ2 са хидравличните загуби в кладенеца.  
 
Константата B във формула (1) зависи от филтрационните параметри и граничните 

условия на водоносния хоризонт и може да има различни стойности в зависимост от 
хидрогеоложките условия. Константата C зависи от състоянието на прифилтровата зона на 
кладенеца, конструкцията и грапавината на обсадните тръби, наличието на корозия и/или 
колматация, плътността и вискозитета на водата  и др. 

Двучленната зависимост (1) е теоретично добре обоснована и се използва широко за 
оценка на експлоатационните дебити  на сондажни кладенци и тяхната хидравлична 
ефективност. 

За  определяне на константите B и C може  да  се използва следната методика. 
Ако  (1)  се запише във вида 
 

(2)    CQB
Q
Sw +=  

константите B и C  лесно могат да бъдат определени  по данни от опитните двойки 
стойности Sw ÷ Q. След нанасяне на Sw/Q като функция на Q и прекарване на осредняваща 
права през точките, коефициентът на загубите в кладенеца C се дава от наклона на правата, а 
коефициентът на загубите в пласта B - от пресечната точка на правата с ординатната ос при Q = 
0.  

При компютърна обработка на данните с програма EXCELL, константите B и C  могат 
да се получат директно чрез апроксимация (fitting)  на опитните данни (Sw ÷ Q) с използване на 
полиномна тренд-линия от втора степен, минаваща през началото на координатната система. 

При определени  константи B и C, технически възможният дебит на водочерпене Qтв  
при зададено допустимо понижение Sдоп  може да се оцени по формулата  

(3)   
C

CSBB
Q доп

TB 2
42 ++−

=  

Дименсиите на Qтв и Sдоп в (3) са същите, както тези на опитните данни, чрез които са 
определени коефициентите B и C  в уравнение (1), напр. Q [l/s], S [m]. 

За облекчаване на практическата работа по изложената по-горе методика, от П. Пенчев е 
разработен математически модел QTB_SDT – като работен лист в програма EXCELL. Този 
модел е използван по-нататък за оценка на технически възможните дебити на водочерпене от 
експлоатационните сондажи в находище „Симитли”. 
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По време на ОФИ са тествани само тези сондажи, които са в добро техническо 
състояние и могат да бъдат използвани за добив на минерални води – Сондаж №6, Сондаж №8, 
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Сондаж № 7 и Сондаж  № 1хг. Точното местоположение на сондажите е показано на Фиг. №1, 
Графично приложение №1 и Графично приложение №2, а в Табл.№ 1 са дадени техните 
координати, кота терен, кота мерна точка и кота СВН към датата на опробване. 

 
7.2  Резултати от проведените ОФИ. 
 
7.2.1 Хидравличен тест на Сондаж №6. 

 
Хидравличният тест е проведен на три стъпала по отношение на дебита. И при трите 

стъпала сондажът работи на самоизлив. Регулирането на дебита бе осъществено чрез 
спирателният кран на сондажа. За измерване на налягането на устието бе използван 
монтирания  образцов манометър с обхват 100 kPa. Дебитът на сондажа е измерван по обемния 
метод в дебитната камера. 

   

Снимки с №№9.1- 9.4. Провеждане на хидравличен тест на Сондаж №6. Изливане на води 
 в дебитната камера.   

 
Температурата, pH и специфичната електропроводимост на водата (СЕП) са измервани 

чрез комбиниран уред HANNA @@@. В края на третото стъпало са получени следните 
стойности: температура =61 0С; pH =8,56 ; СЕП = 783 ms/cm-1. 
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Снимки с №№10.1. и 10.2. Замери на рН,СЕП и t0C на водите от Сондаж №6   
 
След прекратяване на хидравличния тест е проследено възстановяването на налягането 

на устието до първоначалното. Първичните данни от хидравличния тест на Сондаж №6 са 
дадени в Табл. №3 

 

Таблица  № 3. Резултати от тристъпалния хидравличен тест на Сондаж №6 

Сондаж С-6 - Симитли
Резултати от тристъпалния хидравличен тест проведен на 28.09.2011
Кота МТ - 289.08 m

време налягане дебит пад понижение

Дата
t,        

min
P,       

kPa
Q,       
l/s

Pст - P,    
kPa

Sw = (Pст - 
P)*0.102, m

Забележка

28.9.2011 09:00 42.00 0.00 0.00 0.00

28.9.2011 13:50 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00
Статично състояние       
Pст = 42 kPa

28.9.2011 13:51 1.00 30.00 12.00 12.00 1.22 начало І стъпало
28.9.2011 14:00 10.00 30.00 11.20 12.00 1.22
28.9.2011 14:06 16.00 30.00 11.06 12.00 1.22
28.9.2011 14:13 23.00 30.00 10.13 12.00 1.22
28.9.2011 14:52 62.00 28.00 9.78 14.00 1.43 край I стъпало
28.9.2011 14:53 63.00 19.00 25.25 23.00 2.35 начало ІІ стъпало
28.9.2011 15:00 70.00 18.00 25.21 24.00 2.45

28.9.2011 15:21 91.00 16.00 14.65 26.00 2.65
28.9.2011 15:26 96.00 16.00 14.17 26.00 2.65
28.9.2011 16:43 173.00 14.00 13.53 28.00 2.86 край IІ стъпало
28.9.2011 16:44 174.00 3.00 22.00 39.00 3.98 начало ІІІ стъпало
28.9.2011 16:57 187.00 2.00 21.93 40.00 4.08
28.9.2011 18:45 295.00 2.00 16.80 40.00 4.08
28.9.2011 19:54 364.00 2.00 16.50 40.00 4.08 край IІІ стъпало 
28.9.2011 19:55 365.00 33.00 0.00 9.00 0.92 начало възстановяване
28.9.2011 19:56 366.00 34.00 0.00 8.00 0.82
28.9.2011 19:57 367.00 34.20 0.00 7.80 0.80

28.9.2011 19:59 369.00 36.00 0.00 6.00 0.61
28.9.2011 20:04 374.00 36.50 0.00 5.50 0.56
28.9.2011 20:09 379.00 38.00 0.00 4.00 0.41
28.9.2011 21:00 430.00 42.00 0.00 0.00 0.00 край възстановяване
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На Фиг. № 6  е визуализирано изменението на налягането и дебита на Сондаж № 6 по 
време на хидравличния тест. 
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Фиг.№ 6 Изменение на налягането и дебита на Сондаж № 6  

по време на хидравличния тест 
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7.2.2 Хидравличен тест на Сондаж №8 
 
Хидравличният тест е проведен на три стъпала по отношение на дебита. Първото 

стъпало е проведено на самоизлив, а второто и третото – помпажно. Регулирането на дебита е 
осъществено чрез спирателните кранове на сондажа. За измерване на налягането или вакуума 
на устието, са използвани съответно образцов манометър или вакууметър, инсталирани към 
спирателен кран 0.5’. Дебитът на сондажа е измерван чрез волтманов разходомер монтиран 
преди помпата.   

 

Снимки с №№11.1. - 11.4. Провеждане на хидравличен тест на Сондаж №8.  
Замери на рН,СЕП и t0C на водите от Сондаж № 8   

 
Температурата, pH и специфичната електропроводимост на водата (СЕП) са измервани 

чрез комбиниран уред HANNA @@@. В края на третото стъпало са получени следните 
стойности: Температура =600С ; pH =8,73; СЕП = 761 ms/cm-1. 

След прекратяване на хидравличния тест е проследено възстановяването на налягането в 
сондажа до първоначалното. Първичните данни от хидравличния тест на Сондаж № 8 са дадени 
в Табл. № 4 
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Таблица № 4. Резултати от тристъпалния хидравличен тест на Сондаж № 8 

Сондаж С-8 - Симитли
Резултати от тристъпалния хидравличен тест проведен на 28.09.2011
Кота МТ - 285.20 m

време налягане дебит пад понижение

Дата
t,        

min
P,       

kPa
Q,       
l/s

Pст - P,    
kPa

Sw = (Pст - 
P)*0.102, m

Забележка

29.9.2011 10:00 62.00 0.00 0.00 0.00

29.9.2011 12:07 0.00 62.00 0.00 0.00 0.00
Статично състояние       
Pст = 62 kPa

29.9.2011 12:08 1.00 55.00 11.47 7.00 0.71 начало І стъпало
29.9.2011 12:10 3.00 54.00 11.49 8.00 0.82 самоизлив
29.9.2011 12:12 5.00 52.00 11.23 10.00 1.02
29.9.2011 12:17 10.00 51.00 11.11 11.00 1.12
29.9.2011 12:29 22.00 50.50 10.62 11.50 1.17
29.9.2011 12:32 25.00 49.00 10.64 13.00 1.33
29.9.2011 12:37 30.00 44.00 10.62 18.00 1.84 край І стъпало
29.9.2011 12:38 31.00 32.00 13.47 30.00 3.06 начало ІІ стъпало
29.9.2011 12:48 41.00 32.00 13.22 30.00 3.06 помпажно
29.9.2011 12:52 45.00 32.00 13.22 30.00 3.06
29.9.2011 12:55 48.00 31.00 13.45 31.00 3.16
29.9.2011 13:00 53.00 31.00 13.33 31.00 3.16
29.9.2011 13:05 58.00 31.00 13.21 31.00 3.16
29.9.2011 13:10 63.00 31.00 13.28 31.00 3.16
29.9.2011 13:15 68.00 31.00 13.26 31.00 3.16
29.9.2011 13:20 73.00 30.00 13.28 32.00 3.26
29.9.2011 13:25 78.00 31.00 13.47 31.00 3.16
29.9.2011 13:30 83.00 31.00 13.14 31.00 3.16
29.9.2011 13:35 88.00 31.00 13.44 31.00 3.16
29.9.2011 13:40 93.00 31.00 13.12 31.00 3.16
29.9.2011 13:50 103.00 31.00 13.05 31.00 3.16
29.9.2011 13:55 108.00 31.00 13.05 31.00 3.16 край IІ стъпало
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Таблица № 4 – продължение 

време налягане дебит пад понижение

Дата
t,        

min
P,       

kPa
Q,       
l/s

Pст - P,    
kPa

Sw = (Pст - 
P)*0.102, m

Забележка

29.9.2011 13:56 109.00 25.00 22.03 37.00 3.77 начало ІІІ стъпало
29.9.2011 13:58 111.00 25.00 21.74 37.00 3.77 помпажно
29.9.2011 14:01 114.00 12.00 21.64 50.00 5.10
29.9.2011 14:03 116.00 0.00 21.74 62.00 6.32
29.9.2011 14:05 118.00 -5.00 21.74 67.00 6.83
29.9.2011 14:15 128.00 -5.00 21.28 67.00 6.83
29.9.2011 14:23 136.00 -7.50 21.00 69.50 7.09
29.9.2011 14:25 138.00 -8.70 21.41 70.70 7.21
29.9.2011 14:30 143.00 -9.50 21.15 71.50 7.29
29.9.2011 14:35 148.00 -9.00 21.09 71.00 7.24
29.9.2011 14:40 153.00 -7.60 21.26 69.60 7.10
29.9.2011 14:45 158.00 -6.75 21.06 68.75 7.01
29.9.2011 14:50 163.00 -7.00 21.54 69.00 7.04
29.9.2011 14:55 168.00 -7.00 20.98 69.00 7.04
29.9.2011 15:00 173.00 -7.00 21.19 69.00 7.04
29.9.2011 15:05 178.00 -7.00 20.92 69.00 7.04
29.9.2011 15:10 183.00 -7.00 20.78 69.00 7.04
29.9.2011 15:15 188.00 -7.00 20.97 69.00 7.04
29.9.2011 15:20 193.00 -7.00 20.85 69.00 7.04
29.9.2011 15:30 203.00 -7.00 20.75 69.00 7.04 край IІІ стъпало 
29.9.2011 15:31 204.00 25.00 0.00 37.00 3.77 начало възстановяване
29.9.2011 15:35 208.00 48.00 0.00 14.00 1.43
29.9.2011 15:37 210.00 51.50 0.00 10.50 1.07
29.9.2011 15:38 211.00 53.00 0.00 9.00 0.92
29.9.2011 15:39 212.00 55.00 0.00 7.00 0.71
29.9.2011 15:40 213.00 57.00 0.00 5.00 0.51
29.9.2011 15:41 214.00 58.00 0.00 4.00 0.41
29.9.2011 15:43 216.00 60.00 0.00 2.00 0.20
29.9.2011 15:45 218.00 61.00 0.00 1.00 0.10
29.9.2011 15:47 220.00 61.20 0.00 0.80 0.08
29.9.2011 15:50 223.00 63.50 0.00 -1.50 -0.15
29.9.2011 15:55 228.00 65.50 0.00 -3.50 -0.36
29.9.2011 16:00 233.00 66.50 0.00 -4.50 -0.46
29.9.2011 16:10 243.00 68.00 0.00 -6.00 -0.61
29.9.2011 16:15 248.00 69.00 0.00 -7.00 -0.71
29.9.2011 16:20 253.00 69.50 0.00 -7.50 -0.77
29.9.2011 16:25 258.00 70.00 0.00 -8.00 -0.82
29.9.2011 16:30 263.00 70.00 0.00 -8.00 -0.82 край възстановяване

 
 

От Табл. № 4 се вижда, че налягането на Сондаж № 8 в края на възстановяването 
превишава същото преди началото на хидравличния тест с 8 kPa (0.82 m воден стълб). Това се 
дължи на темперирането на сондажа (изравняване на температурата по сондажния ствол) към 
тази в термоводоносната зона. 
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На Фиг.№ 7 е визуализирано изменението на налягането и дебита на Ссондаж № 8 по 
време на хидравличния тест. 
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Фиг.№ 7 Изменение на налягането и дебита на Сондаж № 8  
по време на хидравличния тест 
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7.2.3 Хидравличен тест на Сондаж № 7 
 
Хидравличният тест е проведен на четири стъпала по отношение на дебита. Първото 

стъпало е проведено на самоизлив, а останалите три – помпажно. За плавно регулиране на 
дебита на помпата е използван сферичен кран.  

За измерване на динамичното водно ниво (ДВН) в сондажа е използван електронивомер 
SOLINST. Статичното водно ниво (СВН) преди началото на теста е определено чрез 
пиезометрична тръба. Дебитът на сондажа по време на теста е измерван по обемния метод - с 
кофа и секундомер. 

   

Снимки с №№12.1. - 12.4. Провеждане на хидравличен тест на Сондаж №7.  
Замери на рН,СЕП и t0C на водите от Сондаж № 7   

 
 
Температурата, pH и специфичната електропроводимост на водата (СЕП) са измервани 

чрез комбиниран уред HANNA @@@. В края на третото стъпало са получени следните 
стойности: Температура =500С ; pH =8,76; СЕП = 754 ms/cm-1. 

 
След прекратяване на хидравличния тест е проследено възстановяването на ДВН в 

сондажа до първоначалното.  
Първичните данни от хидравличния тест на Сондаж № 7 са дадени в Табл. № 5. 
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Таблица № 5. Резултати от четиристъпалния хидравличен тест на Сондаж №7 
Сондаж С-7 - Симитли
Резултати от четиристъпалния хидравличен тест проведен на 28.09.2011
Кота МТ = 290.71

Дата
t,             

min
ДВН от 
МТ,m

Q,       
l/s

Кота ДВН, 
m

Sw,       
m

Забележка
Темп.,    
оС

28.9.2011 15:00 -0.12 0.00 290.83 0.00 Кота СВН = 291.13 m
28.9.2011 15:30 0.00 -0.12 0.00 290.83 0.00 начало І стъпало
28.9.2011 15:31 1.00 0.16 0.30 290.55 0.28 самоизлив
28.9.2011 16:00 30.00 0.72 0.29 289.99 0.84 край I стъпало 48.00
28.9.2011 16:01 31.00 0.82 0.39 289.89 0.94 начало ІІ стъпало 48.00
28.9.2011 16:03 33.00 0.86 0.38 289.85 0.98 помпажно
28.9.2011 16:04 34.00 0.87 0.37 289.84 0.99
28.9.2011 16:06 36.00 0.87 0.38 289.84 0.99
28.9.2011 16:08 38.00 0.87 0.37 289.84 0.99
28.9.2011 16:10 40.00 0.88 0.36 289.83 1.00
28.9.2011 16:14 44.00 0.89 0.37 289.82 1.01 49.00
28.9.2011 16:18 48.00 0.90 0.36 289.81 1.02
28.9.2011 16:20 50.00 0.90 0.37 289.81 1.02
28.9.2011 16:25 55.00 0.91 0.38 289.80 1.03 50.00
28.9.2011 16:30 60.00 0.91 0.38 289.80 1.03 край IІ стъпало
28.9.2011 16:35 65.00 1.44 0.71 289.27 1.56 начало ІІІ стъпало 49.00
28.9.2011 16:40 70.00 1.49 0.72 289.22 1.61 помпажно
28.9.2011 16:45 75.00 1.52 0.73 289.19 1.64 49.00
28.9.2011 16:50 80.00 1.54 0.71 289.17 1.66
28.9.2011 16:55 85.00 1.57 0.70 289.14 1.69 49.00
28.9.2011 17:00 90.00 1.60 0.71 289.11 1.72
28.9.2011 17:05 95.00 1.63 0.71 289.08 1.75 50.00
28.9.2011 17:10 100.00 1.65 0.71 289.06 1.77 край IІІ стъпало
28.9.2011 17:12 102.00 2.43 1.33 288.28 2.55 начало -ІV стъпало
28.9.2011 17:14 104.00 2.72 1.33 287.99 2.84 помпажно
28.9.2011 17:15 105.00 2.85 1.33 287.86 2.97
28.9.2011 17:16 106.00 2.89 1.32 287.82 3.01
28.9.2011 17:17 107.00 2.91 1.32 287.80 3.03
28.9.2011 17:18 108.00 2.93 1.33 287.78 3.05
28.9.2011 17:19 109.00 2.95 1.32 287.76 3.07
28.9.2011 17:20 110.00 2.98 1.31 287.73 3.10 47.00
28.9.2011 17:25 115.00 3.01 1.31 287.70 3.13
28.9.2011 17:30 120.00 3.05 1.30 287.66 3.17
28.9.2011 17:35 125.00 3.06 1.28 287.65 3.18
28.9.2011 17:40 130.00 3.12 1.24 287.59 3.24 47.00
28.9.2011 17:45 135.00 3.16 1.26 287.55 3.28
28.9.2011 17:50 140.00 3.20 1.28 287.51 3.32
28.9.2011 17:55 145.00 3.23 1.27 287.48 3.35
28.9.2011 18:00 150.00 3.26 1.25 287.45 3.38
28.9.2011 18:05 155.00 3.28 1.25 287.43 3.40 47.00
28.9.2011 18:10 160.00 3.30 1.26 287.41 3.42
28.9.2011 18:15 165.00 3.32 1.28 287.39 3.44 50.00
28.9.2011 18:20 170.00 3.35 1.28 287.36 3.47 край IVстъпало 
28.9.2011 18:21 171.00 2.01 0 288.70 2.13 начало възстановяване
28.9.2011 18:22 172.00 1.54 0 289.17 1.66
28.9.2011 18:23 173.00 1.42 0 289.29 1.54
28.9.2011 18:25 175.00 1.33 0 289.38 1.45
28.9.2011 18:26 176.00 1.30 0 289.41 1.42
28.9.2011 18:28 178.00 1.29 0 289.42 1.41
28.9.2011 18:30 180.00 1.25 0 289.46 1.37
28.9.2011 18:32 182.00 1.20 0 289.51 1.32
28.9.2011 18:35 185.00 1.15 0 289.56 1.27
28.9.2011 18:36 186.00 1.11 0 289.60 1.23
28.9.2011 18:38 188.00 1.11 0 289.60 1.23
28.9.2011 18:40 190.00 1.08 0 289.63 1.20
28.9.2011 18:45 195.00 1.02 0 289.69 1.14
28.9.2011 18:50 200.00 0.97 0 289.74 1.09
28.9.2011 18:55 205.00 0.93 0 289.78 1.05
28.9.2011 19:00 210.00 0.88 0 289.83 1.00
28.9.2011 19:10 220.00 0.81 0 289.90 0.93
28.9.2011 19:20 230.00 0.75 0 289.96 0.87
28.9.2011 19:30 240.00 0.73 0 289.98 0.85

28.9.2011 19:35 245.00 0.72 0 289.99 0.84

край възстановяване - 
сондажът започва да 
изтича на самоизлив  
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На Фиг.№ 8  е визуализирано изменението на ДВН и дебита на Сондаж № 7 по време на 
хидравличния тест. 
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Фиг.№ 8. Изменение на кота ДВН и дебита на Сондаж № 7  
по време на хидравличния тест 
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7.2.4 Хидравличен тест на Сондаж № 1хг 
 
Хидравличният тест е проведен на три стъпала по отношение на дебита. Първото 

стъпало е проведено на самоизлив, а останалите две – помпажно. За плавно регулиране на 
дебита на помпата е използван сферичен кран.  

За измерване на динамичното водно ниво (ДВН) в сондажа е използван електронивомер 
SOLINST. Статичното водно ниво (СВН) преди началото на теста е определено чрез 
пиезометрична тръба. Дебитът на сондажа по време на теста е измерван по обемния метод - с 
кофа и секундомер.   

 

Снимки с №№13.1. - 13.4. Провеждане на хидравличен тест на Сондаж №1хг.  
Замери на рН,СЕП и t0C на водите от Сондаж № 1хг  

 
 
Температурата, pH и специфичната електропроводимост на водата (СЕП) са измервани 

чрез комбиниран уред HANNA @@@. В края на третото стъпало са получени следните 
стойности: Температура =570С ; pH =8,65; СЕП = 754 ms/cm-1. 

След прекратяване на хидравличния тест е проследено възстановяването на ДВН в 
сондажа до първоначалното.  

Първичните данни от хидравличния тест на Сондаж № 1хг са дадени в Табл. № 6. 
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Таблица № 6. Резултати от тристъпалния хидравличен тест на Сондаж № 1хг 
 

Сондаж С-1хг - Симитли
Резултати от тристъпалния хидравличен тест проведен на 28.09.2011
Кота МТ = 289.74 m

Дата
t,             

min
ДВН от 
МТ,m

Q,       
l/s

Кота ДВН, 
m

Sw,       
m

Забележка
Темп.,    
оС

28.9.2011 17:00 -1.62 0.00 291.36 0.00 Кота СВН = 291.36 m
28.9.2011 18:00 0.00 -1.62 0.00 291.36 0.00 начало І стъпало
28.9.2011 18:01 1.00 0.16 0.33 289.58 1.78 самоизлив
28.9.2011 18:25 25.00 0.14 0.30 289.60 1.76 край I стъпало 53.00
28.9.2011 18:27 27.00 1.90 0.53 287.84 3.52 начало ІІ стъпало
28.9.2011 18:28 28.00 2.60 0.53 287.14 4.22 помпажно
28.9.2011 18:29 29.00 2.96 0.52 286.78 4.58
28.9.2011 18:30 30.00 3.22 0.53 286.52 4.84
28.9.2011 18:32 32.00 3.42 0.52 286.32 5.04
28.9.2011 18:33 33.00 3.33 0.51 286.41 4.95
28.9.2011 18:35 35.00 3.52 0.52 286.22 5.14
28.9.2011 18:37 37.00 3.54 0.51 286.20 5.16
28.9.2011 18:39 39.00 3.54 0.50 286.20 5.16 54.00
28.9.2011 18:43 43.00 3.54 0.49 286.20 5.16
28.9.2011 18:55 55.00 3.51 0.49 286.23 5.13 57.00
28.9.2011 19:00 60.00 3.49 0.48 286.25 5.11 57.00
28.9.2011 19:05 65.00 3.44 0.49 286.30 5.06
28.9.2011 19:10 70.00 3.42 0.48 286.32 5.04 край IІ стъпало
28.9.2011 19:11 71.00 5.01 0.66 284.73 6.63 начало ІІІ стъпало
28.9.2011 19:15 75.00 5.08 0.67 284.66 6.70 помпажно
28.9.2011 19:20 80.00 6.00 0.66 283.74 7.62 56.00
28.9.2011 19:25 85.00 5.97 0.70 283.77 7.59 57.00
28.9.2011 19:30 90.00 5.95 0.68 283.79 7.57
28.9.2011 19:37 97.00 5.94 0.69 283.80 7.56 57.00
28.9.2011 19:40 100.00 5.94 0.70 283.80 7.56 57.00
28.9.2011 19:45 105.00 5.92 0.69 283.83 7.54 56.00
28.9.2011 19:50 110.00 5.91 0.68 283.83 7.53 57.00
28.9.2011 19:55 115.00 5.90 0.67 283.84 7.52 57.00
28.9.2011 20:00 120.00 5.90 0.67 283.85 7.51 57.00
28.9.2011 20:05 125.00 5.88 0.69 283.86 7.50 57.00
28.9.2011 20:10 130.00 5.88 0.67 283.87 7.50 57.00
28.9.2011 20:20 140.00 5.86 0.68 283.89 7.48 57.00
28.9.2011 20:24 144.00 5.83 0.69 283.91 7.45
28.9.2011 20:25 145.00 5.84 0.68 283.90 7.46
28.9.2011 20:26 146.00 5.84 0.69 283.90 7.46
28.9.2011 20:44 164.00 5.83 0.68 283.92 7.44 край IІІ стъпало 57.00
28.9.2011 20:45 165.00 2.20 0 287.54 3.82 начало възстановяване
28.9.2011 20:46 166.00 0.37 0 289.37 1.99

28.9.2011 20:47 167.00 0.14 0 289.60 1.76

край възстановяване - 
сондажът започва да 
изтича на самоизлив  

 

На Фиг. № 9  е визуализирано изменението на ДВН и дебита на Сондаж № 1хг по време 
на хидравличния тест. 
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Фиг.№9. Изменение на ДВН и дебита на Сондаж № 1хг  
по време на хидравличния тест 
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7.3 Определяне на хидрогеоложките параметри.  

 

За интерпретация на данните от възстановяването на водните нива след прекратяване на 
хидравличните тестове е използван модифицираният метод на Купър-Джейкъб в координатна 
система s’ – ln t’. 

За целта са използвани съответни работни листове, разработени в програма Exell, където 
е обяснена самата методика, използваните формули и означения. 

Резултатите от интерпретацията на данните от отделните сондажи са показани на Фиг.№ 
10 – Фиг.№ 13. 

Стойностите на получените хидрогеоложки параметри са обобщени в Табл.№ 7. 
 

 Таблица №7. Обобщителна таблица на хидрогеоложките параметри 

ХГ параметър С-6 С-8 С-7 С-1хг

T, m2/d 498.44 190.17 34.72 8.24

Е = (a/ro'
2), d-1 8.61E+08 4.33E+05 2.67E+05 4.72E+06

a, m2/d 4.98E+06 1.90E+05 3.47E+04 8.24E+03

ro', m 0.08 0.66 0.36 0.04

µ 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-03 1.00E-03
 

 Въз основа на данните в Табл.№ 7   могат да се направят следните изводи: 

• Стойностите на проводимостта, получени по данни от възстановяването в 
различните сондажи варират в широки граници – от 8.24 до 498.44 m2/d. Това означава, че 
водоносният хоризонт е твърде хетерогенен по филтрационни свойства в план, като 
проводимостта зависи съществено от наличието на тектонски нарушения в неогенския 
комплекс. 

• Най-общо, в находището могат да се отделят две линейни зони със СЗ-ЮИ 
направление: 1-ва зона – около Сондажи № 6 и № 8  и 2-ра зона – около Сондажи № 7 и № 1хг. 
Като граница между двете зони може да се приеме тектонското нарушение преминаващо по 
средата между Сондаж №6  и Сондаж №7  (Фиг. № 5). 

• 1-ва зона се характеризира със следните осреднени (средногеометрични) стойности 
на параметрите: проводимост 308 ≈ 310 m2/d и пиезопредаване 9,74.105 ≈ 1.106 m2/d. 

• 2-ра зона се характеризира със следните осреднени стойности на параметрите: 
проводимост 16.92 ≈ 20 m2/d и пиезопредаване 1,69.104 ≈ 2.104 m2/d. 

• По данни от И. Йотов (2002), средната проводимост на водоносния хоризонт, 
определена по данни от продължително опитно-експлоатационно водочерпене на Сондаж №6 и 
Сондаж № 8 (с наблюдения в Сондаж № 14 и Сондаж № 5 ) е 280 m2/d, а пиезопредаването – 
3,7.105 m2/d. Изхождайки от местоположението на Сондаж № 14 и Сондаж № 5 може да се 
приеме, че тези параметри се отнасят за 1-ва зона. Вижда се една добра съпоставимост в 
стойностите на хидрогеоложките параметри, определени по различно време и различни методи. 
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t', min S'w, m t', min S'w, m
1.00 3.26 1.00 3.26

2.00 3.28
3.00 3.47
5.00 3.52

10.00 3.67
15.00 4.08
66.00 4.08

2.00 3.28
3.00 3.47
5.00 3.52

10.00 3.67
15.00 4.08
66.00 4.08

ГРАФИКА НА ФУНКЦИЯТА   S'w= G*Ln(t') + D
S'w - покачване на водното ниво, m;
t' - време от началото на възстановяване, min;
G - наклон на осредняващата права, m;
D - отрез от ординатната ос, m

ФОРМУЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХГ ПАРАМЕТРИ
T = 86.4*Q/(12.566*G)
Е = 0.44*exp(D/G)*1440
където:
Q - стабилизиран дебит на водочерпене, l/s;
T - проводимост, m2/d;
Е = (a/ro'

2) - комплексен параметър, 1/d
a - пиезопредаване, m2/d;
ro' - приведен радиус на кладенеца, m;

Формули за изчисляване на  
пиезопредаването и приведения радиус
a = T/µ 
µ - коефициент на водоотдаване, без дименсия
приема се по литературни данни в границите:
0.001 - 0.000001  - при напорни хоризонти
0.050 - 0.001       - при полунапорни хоризонти
0.25 - 0.050         - при безнапорни  хоризонти
ro' = SQRT(a/E)

Процедурата се базира на метода на 
на Cooper - Jacob (1946), с допълнения 

Автор: Проф. Д-р инж. Павел Пенчев, 2011

Q, l/s 16.50 T, m2/d µ 1.00E-04
G, m 0.2276 Е, 1/d a, m2/d
D, m 3.2142 ro', m

Опитна крива         
S'w= f(t')

Величко Величков

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРОГЕОЛОЖКИТЕ ПАРАМЕТРИ  ПО ДАННИ 
ОТ ВОДОЧЕРПАТЕЛЕН КЛАДЕНЕЦ                             

498.442
8.61E+08 4.98E+06

7.61E-02

 
(възстановяване)

Местоположение

Интервал за фитинг на 
S'w = f(t')

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДНОТО НИВО В КЛАДЕНЕЦА

Инж. хидрогеолог

ВХОДНИ ДАННИ

Симитли

Допълнителни параметриХГ ПАРАМЕТРИ

Водоизточник
Дата

С-6
28.9.2011

y = 0.2276Ln(x) + 3.2142
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Фиг.№ 10. Възстановяване в Сондаж № 6
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t', min S'w, m t', min S'w, m
1.00 3.27
5.00 5.61
7.00 5.97
8.00 6.12
9.00 6.33

10.00 6.53
11.00 6.63 11.00 6.63

13.00 6.8413.00 6.84 ГРАФИКА НА ФУНКЦИЯТА   S'w= G*Ln(t') + D
15.00 6.94 S'w - покачване на водното ниво, m;
17.00 6.96 t' - време от началото на възстановяване, min;
20.00 7.19 G - наклон на осредняващата права, m;
25.00 7.40 D - отрез от ординатната ос, m
30.00 7.50

15.00 6.94
17.00 6.96
20.00 7.19
25.00 7.40
30.00 7.50

40.00 7.65 40.00 7.65 ФОРМУЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХГ ПАРАМЕТРИ
45.00 7.75 T = 86.4*Q/(12.566*G)
50.00 7.81 Е = 0.44*exp(D/G)*1440
55.00 7.86 където:
60.00 7.86 Q - стабилизиран дебит на водочерпене, l/s;

T - проводимост, m

45.00 7.75
50.00 7.81
55.00 7.86

2/d;
Е = (a/ro'

2) - комплексен параметър, 1/d
a - пиезопредаване, m2/d;
ro' - приведен радиус на кладенеца, m;

Формули за изчисляване на  
пиезопредаването и приведения радиус
a = T/µ 
µ - коефициент на водоотдаване, без дименсия
приема се по литературни данни в границите:
0.001 - 0.000001  - при напорни хоризонти
0.050 - 0.001       - при полунапорни хоризонти
0.25 - 0.050         - при безнапорни  хоризонти
ro' = SQRT(a/E)

Процедурата се базира на метода на 
на Cooper - Jacob (1946), с допълнения 

Автор: Проф. Д-р инж. Павел Пенчев, 2011

Q, l/s 20.75 T, m2/d µ 1.00E-03
G, m 0.7502 Е, 1/d a, m2/d
D, m 4.8964 ro', m

Опитна крива         
S'w= f(t')

Величко Величков

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРОГЕОЛОЖКИТЕ ПАРАМЕТРИ  ПО ДАННИ 
ОТ ВОДОЧЕРПАТЕЛЕН КЛАДЕНЕЦ                             

190.171
4.33E+05 1.90E+05

6.63E-01

 
(възстановяване)

Местоположение

Интервал за фитинг на 
S'w = f(t')

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДНОТО НИВО В КЛАДЕНЕЦА

Инж. хидрогеолог

ВХОДНИ ДАННИ

Симитли

Допълнителни параметриХГ ПАРАМЕТРИ

Водоизточник
Дата

С-8
29.9.2011

y = 0.7502Ln(x) + 4.8964
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t', min S'w, m t', min S'w, m
1.00 1.34
2.00 1.81
3.00 1.93
5.00 2.02
6.00 2.05

„Геохидродинамика” ЕООД                                                                                                                                                                                                   61 
 

 

6.00 2.05
8.00 2.06

10.00 2.10
12.00 2.15

8.00 2.06
10.00 2.10
12.00 2.15 ГРАФИКА НА ФУНКЦИЯТА   S'w= G*Ln(t') + D
15.00 2.20 S'w - покачване на водното ниво, m;
16.00 2.24 t' - време от началото на възстановяване, min;
18.00 2.24 G - наклон на осредняващата права, m;
20.00 2.27 D - отрез от ординатната ос, m
25.00 2.33

15.00 2.20
16.00 2.24
18.00 2.24
20.00 2.27
25.00 2.33

30.00 2.38 30.00 2.38 ФОРМУЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХГ ПАРАМЕТРИ
35.00 2.42 T = 86.4*Q/(12.566*G)
40.00 2.47 Е = 0.44*exp(D/G)*1440
50.00 2.54 където:
60.00 2.60 Q - стабилизиран дебит на водочерпене, l/s;
70.00 2.62 T - проводимост, m

35.00 2.42
40.00 2.47
50.00 2.54
60.00 2.60
70.00 2.62 2/d;

75.00 2.63 Е = (a/ro'75.00 2.63 2) - комплексен параметър, 1/d
a - пиезопредаване, m2/d;
ro' - приведен радиус на кладенеца, m;

Формули за изчисляване на  
пиезопредаването и приведения радиус
a = T/µ 
µ - коефициент на водоотдаване, без дименсия
приема се по литературни данни в границите:
0.001 - 0.000001  - при напорни хоризонти
0.050 - 0.001       - при полунапорни хоризонти
0.25 - 0.050         - при безнапорни  хоризонти
ro' = SQRT(a/E)

Процедурата се базира на метода на 
на Cooper - Jacob (1946), с допълнения 

Автор: Проф. Д-р инж. Павел Пенчев, 2011

Q, l/s 1.28 T, m2/d µ 1.00E-03
G, m 0.2535 Е, 1/d a, m2/d
D, m 1.5316 ro', m

Опитна крива         
S'w= f(t')

Величко Величков

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРОГЕОЛОЖКИТЕ ПАРАМЕТРИ  ПО ДАННИ 
ОТ ВОДОЧЕРПАТЕЛЕН КЛАДЕНЕЦ                             

34.716
2.67E+05 3.47E+04

3.61E-01

(възстановяване)

Местоположение

Интервал за фитинг на 
S'w = f(t')

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДНОТО НИВО В КЛАДЕНЕЦА

Инж. хидрогеолог

ВХОДНИ ДАННИ

Симитли

 

Допълнителни параметриХГ ПАРАМЕТРИ

Водоизточник
Дата

С-7
28.9.2011

y = 0.2535Ln(x) + 1.5316
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t', min S'w, m t', min S'w, m
1.00 3.62
2.00 5.45
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2.00 5.45
3.00 5.683.00 5.68

ГРАФИКА НА ФУНКЦИЯТА   S'w= G*Ln(t') + D
S'w - покачване на водното ниво, m;
t' - време от началото на възстановяване, min;
G - наклон на осредняващата права, m;
D - отрез от ординатната ос, m

ФОРМУЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХГ ПАРАМЕТРИ
T = 86.4*Q/(12.566*G)
Е = 0.44*exp(D/G)*1440
където:
Q - стабилизиран дебит на водочерпене, l/s;
T - проводимост, m2/d;
Е = (a/ro'

2) - комплексен параметър, 1/d
a - пиезопредаване, m2/d;
ro' - приведен радиус на кладенеца, m;

Формули за изчисляване на  
пиезопредаването и приведения радиус
a = T/µ 
µ - коефициент на водоотдаване, без дименсия
приема се по литературни данни в границите:
0.001 - 0.000001  - при напорни хоризонти
0.050 - 0.001       - при полунапорни хоризонти
0.25 - 0.050         - при безнапорни  хоризонти
ro' = SQRT(a/E)

Процедурата се базира на метода на 
на Cooper - Jacob (1946), с допълнения 

Автор: Проф. Д-р инж. Павел Пенчев, 2011

Q, l/s 0.68 T, m2/d µ 1.00E-03
G, m 0.5672 Е, 1/d a, m2/d
D, m 5.0568 ro', m

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДНОТО НИВО В КЛАДЕНЕЦА

Инж. хидрогеолог

ВХОДНИ ДАННИ

Симитли

8.243
4.72E+06 8.24E+03

4.18E-02

Допълнителни параметриХГ ПАРАМЕТРИ

Водоизточник
Дата

С-1хг
28.9.2011

Опитна крива         
S'w= f(t')

Величко Величков

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРОГЕОЛОЖКИТЕ ПАРАМЕТРИ  ПО ДАННИ 
ОТ ВОДОЧЕРПАТЕЛЕН КЛАДЕНЕЦ                             

(възстановяване)

Местоположение

Интервал за фитинг на 
S'w = f(t')

 

y = 0.5672Ln(x) + 5.0568
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Фиг.№ 13. Възстановяване в Сондаж № 1хг 
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8. Определяне на допустимите понижения в сондажите от находище на минерална 
вода „Симитли”, с.Симитли. 

 
Допустимото понижение Sдоп в експлоатационни кладенци се определя въз основа на 

генералното съображение за недопускане спадането на пиезометричните нива на подземните 
води под определени хипсометрични нива в геоложкия разрез.  

По този начин се счита, че подземните води, респ. водоносният хоризонт, ще бъдат 
защитени от свръх-експлоатация, т.е. изтощаване. Съществуват различни предложения, но най-
често се използват следните препоръки за оценка на Sдоп (Hamill and Bell , Бочевер и  др.): 

при напорни водоносни хоризонти 
(4)    Sдоп = кота СВН – кота ГВХ, 
при безнапорни водоносни хоризонти 
(5)    Sдоп = 0.6 (кота СВН – кота ДВХ) 
където: кота СВН е абсолютната кота на статичното водно ниво в кладенеца;  кота ГВХ - 

абсолютната кота на горнището на водоносния хоризонт; кота ДВХ - абсолютната кота на 
долнището на водоносния хоризонт. 

В редица практически случаи обаче, проектните допустими понижения могат да се 
редуцират спрямо тези, изчислени по форм. (4) и (5), в зависимост от следните специфични 
съображения: 

 при артезиански сондажи с изискване същите да работят на самоизлив, Sдоп 
следва да се ограничи до устието на сондажа; 

 при сондажи с малък диаметър на експлоатационната колона, Sдоп може да се 
ограничи от смукателната дълбочина на хоризонталните помпи, които се проектира да бъдат 
инсталирани; 

 при сондажи, каптиращи дълбоки водоносни хоризонти, Sдоп може да се ограничи 
от техническите параметри на помпеното оборудване; 

 при опасност от възникване на суфозия (пескуване) на кладенците, Sдоп може да 
се ограничи до ДВН, при което започва  пескуване на кладенеца. 

 при опасност от засоляване на кладенците вследствие привличане на солени или 
морски води, Sдоп  може да се ограничи до ДВН при което започва засоляване на кладенеца. 

 екологични съображения по отношение на други водни обекти. 

Изборът на адекватното за конкретната ситуация допустимо понижение е в 
правомощията на инженер-хидрогеолога, който оценява технически възможният дебит на 
водочерпене от конкретното водоземно съоръжение. 

 
8.1 Технически възможен дебит на  Сондаж № 6 
 
За определяне на технически възможния дебит Qтв на Сондаж № 6 е използвана 

описаната в т. 7.1 методика и резултатите от проведения актуален хидравличен тест на сондажа 
на 28.09.2011 г. (т. 7.2.1). 

 
Допустимото понижение в Сондаж № 6 е определено по формулата: 
 
Sдоп = кота СВН – кота ДВНдоп  = 293.48 – 289.08 = 4.40 m 
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QTB_SDT

ДАННИ ОТ МНОГОСТЪПАЛНИЯ 
ХИДРАВЛИЧЕН ТЕСТ

Воден обект: Находище на минерални води " Симитли" Данни за кладенеца Стъпало Q Sw

Вододобивна система: Кота терен 289.38 l/s m
Водоизточник: Сондаж-6 Кота мерна точка (МТ) 289.08 1 0.00 0.00
Местоположение: 41°53'25.13"С 23° 6'33.38"И Ф на екс. колона, mm 127.00 2 9.78 1.43
Ползвател: Община "Симитли" Дълбочина, m 422.20 3 13.53 2.86

Данни за водата 4 16.50 4.08

Проучвателна фирма ГЕОХИДРОДИНАМИКА СВН под М.Т. -4.40 5
Дата на хидравличния тест 28.09.2011 Минерализация, g/l 0.60 6
Инженер хидрогеолог Величко Величков Темпертура, oC 61.00 7
Дата 01.10.2011 Кота СВН 293.48 8

C, m/(l/s)2 0.0147
B, m/(l/s) 0.0076 Sw = y - стабилизирано понижение на водното ниво, m;
A 138 Q = x    - дебит на водочерпене при дадено стъпало, l/s;

Sдоп, m 4.40 C - коефициент пред Q2 в регресионния модел, m/(l/s)2;

B - коефициент пред Q в регресионния модел, m/(l/s);
Sдоп - допустимо  понижение в кладенеца, m;
Qтв - технически възможен дебит, l/s;
Qтв = (-B + (B2 + 4*C*Sдоп)

1/2)/(2*C) , l/s;
Ew - хидравлична ефективност на кладенеца, %;
Ew = 100*B*Qтв/(B*Qтв + C*Qтв

2), %;
T - локална проводимост на водоносния хоризонт, m2/d

T = A/B, m2/d - валидна при Ew >50%

Qтв, l/s 17.04 A - коефициент за определяне на проводимостта по Логан:

Ew, % 2.94 A = 104 - при безнапорни водоносни хоризонти

T, m2/d A = 138 - при напорни водоносни хоризонти

ПРОТОКОЛ
© Павел П. Пенчев, 2011

ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА

за оценка на технически възможния дебит на  водочерпене 
 от единичен кладенец по данни от многостъпален хидравличен тест

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ И ФОРМУЛИКВАДРАТИЧЕН РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ   Sw = CQ2 + BQ ВХОДНИ ДАННИ

РЕЗУЛТАТИ
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Фиг.№ 14.  Протокол за оценка на Qтв на Сондаж № 6  при експлоатация на самоизлив  (при Sдоп = 4.40 m) 

Оценка
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където:  

- кота СВН е абсолютната кота на СВН (определена преди началото на 
хидравличния тест); 

- кота ДВНдоп е абсолютната кота на допустимото динамично водно ниво на 
сондажа при експлоатация на самоизлив; 

- кота ДВНдоп е приета равна на котата на манометъра (кота МТ), инсталиран 
върху изливната тръба на Сондаж № 6. 

За определяне на Qтв е използван математически модел QTB_SDT. Резултатите са 
показани на Фиг.№ 14. 

Вижда се, че към 28.09.2011, оцененият технически възможен дебит на водочерпене от 
Сондаж № 6 е : Qтв = 17.04 l/s. 

 
 
8.2. Технически възможен дебит на Сондаж № 8. 

 
За определяне на технически възможния дебит Qтв на Сондаж № 8 е използвана 

описаната в т. 7.1 методика и резултатите от проведения актуален хидравличен тест на сондажа 
на 29.09.2011 г (т. 7.2.2). 

Допустимото понижение в Сондаж № 8 е определено по формулата: 
 
Sдоп = кота СВН – кота ДВНдоп  = 291.40 – 283.90 = 7,50 m 
 
където:  

- кота СВН е абсолютната кота на СВН (определена преди началото на 
хидравличния тест); 

- кота ДВНдоп е абсолютната кота на допустимото динамично водно ниво на 
сондажа при експлоатация на самоизлив; 

- кота ДВНдоп е приета равна на котата на манометъра (кота МТ), инсталиран 
върху изливната тръба на Сондаж № 8. 

За определяне на Qтв е използван математически модел QTB_SDT. Резултатите са 
показани на Фиг.№ 15. 

 
Вижда се, че към 29.09.2011, оцененият технически възможен дебит на водочерпене от 

Сондаж № 8 е: Qтв = 21.40 l/s. 
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QTB_SDT

ДАННИ ОТ МНОГОСТЪПАЛНИЯ 
ХИДРАВЛИЧЕН ТЕСТ

Воден обект: Находище на минерални води " Симитли" Данни за кладенеца Стъпало Q Sw

Вододобивна система: Кота терен 284.54 l/s m
Водоизточник: Сондаж-8 Кота мерна точка (МТ) 285.20 1 0.00 0.00
Местоположение: 41°53'23.17"С 23° 6'32.07"И Ф на екс. колона, mm 325-194 2 10.62 1.84
Ползвател: Община "Симитли" Дълбочина, m 452.00 3 13.05 3.16

Данни за водата 4 20.75 7.04

Проучвателна фирма ГЕОХИДРОДИНАМИКА СВН под М.Т. -6.20 5
Дата на хидравличния тест 29.09.2011 Минерализация, g/l 0.60 6
Инженер хидрогеолог Величко Величков Темпертура, oC 60.00 7
Дата 01.10.2011 Кота СВН 291.40 8

C, m/(l/s)2 0.0148
B, m/(l/s) 0.0337 Sw = y - стабилизирано понижение на водното ниво, m;
A 138 Q = x    - дебит на водочерпене при дадено стъпало, l/s;

Sдоп, m 7.50 C - коефициент пред Q2 в регресионния модел, m/(l/s)2;

B - коефициент пред Q в регресионния модел, m/(l/s);
Sдоп - допустимо  понижение в кладенеца, m;
Qтв - технически възможен дебит, l/s;
Qтв = (-B + (B2 + 4*C*Sдоп)

1/2)/(2*C) , l/s;
Ew - хидравлична ефективност на кладенеца, %;
Ew = 100*B*Qтв/(B*Qтв + C*Qтв

2), %;
T - локална проводимост на водоносния хоризонт, m2/d

T = A/B, m2/d - валидна при Ew >50%

Qтв, l/s 21.40 A - коефициент за определяне на проводимостта по Логан:

Ew, % 9.62 A = 104 - при безнапорни водоносни хоризонти

T, m2/d A = 138 - при напорни водоносни хоризонти

ПРОТОКОЛ
© Павел П. Пенчев, 2011

ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА

за оценка на технически възможния дебит на  водочерпене 
 от единичен кладенец по данни от многостъпален хидравличен тест

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ И ФОРМУЛИКВАДРАТИЧЕН РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ   Sw = CQ2 + BQ ВХОДНИ ДАННИ

РЕЗУЛТАТИ

y = 0.0148x2 + 0.0337x
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Фиг.№ 15. Протокол за оценка на Qтв на Сондаж №8  при експлоатация на самоизлив  (при Sдоп = 7.50 m) 

Оценка
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8.3 Технически възможен дебит на Сондаж № 7 

 
За определяне на технически възможния дебит Qтв на Сондаж № 7 е използвана 

описаната в т. 7.1 методика и резултатите от проведения актуален хидравличен тест на сондажа 
на 28.09.2011 г (т. 7.2.3). 

Допустимото понижение Sдоп в Сондаж № 7 е определено от технологични 
съображения, а именно – експлоатация на сондажа с потопяема помпа, имаща максимален 
диаметър 6”. 

Конструкция и параметри на Сондаж № 7:      
• кота терен – 290.11 m; 
• СВН над терена – 1.02 m; 
• кота СВН към 28.09.2011 – 291.13 m; 
• експлоатационна колона Ø219 mm до дълбочина 32.5 m; 
• помпата се инсталира на дълбочина 30 m; 
• минимален воден стълб над помпата – 15 m;     
• допустимо ДВН от терена – 15 m; 
• кота ДВНдоп   –  275.11 m. 

 
При тази ситуация допустимото понижение в Сондаж № 7 представлява: 
 
Sдоп = кота СВН - кота ДВНдоп = 291.13 – 275.11 = 16.02 m 
 
За определяне на Qтв е използван математически модел QTB_SDT. Резултатите са 

показани на Фиг.№ 16. 
 
Вижда се, че към 28.09.2011, оцененият технически възможен дебит на водочерпене от 

Сондаж № 7 е Qтв = 4.84 l/s. 
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QTB_SDT

ДАННИ ОТ МНОГОСТЪПАЛНИЯ 
ХИДРАВЛИЧЕН ТЕСТ

Воден обект: Находище на минерални води " Симитли" Данни за кладенеца Стъпало Q Sw

Вододобивна система: Кота терен 290.11 l/s m
Водоизточник: Сондаж-7 Кота мерна точка (МТ) 290.71 1 0.00 0.00
Местоположение: 41°53'35.77"С 23° 6'49.64"И Ф на екс. колона, mm 219.00 2 0.32 0.84
Ползвател: Община "Симитли" Дълбочина, m 234.70 3 0.38 1.03

Данни за водата 4 0.71 1.77

Проучвателна фирма ГЕОХИДРОДИНАМИКА СВН под М.Т. -0.42 5 1.28 3.47
Дата на хидравличния тест 28.09.2011 Минерализация, g/l 0.60 6
Инженер хидрогеолог Величко Величков Темпертура, oC 50.00 7
Дата 01.10.2011 Кота СВН 291.13 8

C, m/(l/s)2 0.1725
B, m/(l/s) 2.4777 Sw = y - стабилизирано понижение на водното ниво, m;
A 138 Q = x    - дебит на водочерпене при дадено стъпало, l/s;

Sдоп, m 16.02 C - коефициент пред Q2 в регресионния модел, m/(l/s)2;

B - коефициент пред Q в регресионния модел, m/(l/s);
Sдоп - допустимо  понижение в кладенеца, m;
Qтв - технически възможен дебит, l/s;
Qтв = (-B + (B2 + 4*C*Sдоп)

1/2)/(2*C) , l/s;
Ew - хидравлична ефективност на кладенеца, %;
Ew = 100*B*Qтв/(B*Qтв + C*Qтв

2), %;
T - локална проводимост на водоносния хоризонт, m2/d

T = A/B, m2/d - валидна при Ew >50%

Qтв, l/s 4.84 A - коефициент за определяне на проводимостта по Логан:

Ew, % 74.81 A = 104 - при безнапорни водоносни хоризонти

T, m2/d 55.70 A = 138 - при напорни водоносни хоризонти

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ И ФОРМУЛИКВАДРАТИЧЕН РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ   Sw = CQ2 + BQ ВХОДНИ ДАННИ

РЕЗУЛТАТИ

ПРОТОКОЛ
© Павел П. Пенчев, 2011

ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА

за оценка на технически възможния дебит на  водочерпене 
от единичен кладенец по данни от многостъпален хидравличен тест

y = 0.1725x2 + 2.4777x
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Фиг.№ 16. Протокол за оценка на Qтв на Сондаж №7  при експлоатация 

с потопяема помпа 6”  (при Sдоп = 16.02 m) 

Оценка
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8.4. Технически възможен дебит на Сондаж № 1хг 
 
За определяне на технически възможния дебит Qтв на Сондаж № 1хг е използвана 

описаната в т. 7.1 методика и резултатите от проведения актуален хидравличен тест на сондажа 
на 28.09.2011 г (т. 7.2.4). 

Допустимото понижение Sдоп в Сондаж № 1хг е определено от технологични 
съображения, а именно – експлоатация на сондажа с потопяема помпа, имаща максимален 
диаметър 4”. 

Конструкция и параметри на Сондаж № 1хг:      
 кота терен – 289.60 m; 
 СВН над терена – 1.76 m; 
 кота СВН към 28.09.2011 – 291.36 m; 
 експлоатационна колона Ø127 mm до дълбочина 488 m; 
 помпата се инсталира на дълбочина 40 m; 
 минимален воден стълб над помпата – 15 m;     
 допустимо ДВН от терена – 25 m; 
 кота ДВНдоп   –  264.60 m. 

 
При тази ситуация допустимото понижение в Сондаж № 1хг представлява: 
 
Sдоп = кота СВН - кота ДВНдоп = 291.36 – 264.60 = 26.76 m 
 
За определяне на Qтв е използван математически модел QTB_SDT. Резултатите са 

показани на Фиг.№ 17. 
 
Вижда се, че към 28.09.2011, оцененият технически възможен дебит на водочерпене от 

Сондаж № 1хг е: Qтв = 1.44 l/s. 
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QTB_SDT

ДАННИ ОТ МНОГОСТЪПАЛНИЯ 
ХИДРАВЛИЧЕН ТЕСТ

Воден обект: Находище на минерални води " Симитли" Данни за кладенеца Стъпало Q Sw

Вододобивна система: Кота терен 289.60 l/s m
Водоизточник: Сондаж-1хг Кота мерна точка (МТ) 289.74 1 0.00 0.00
Местоположение: 41°53'35.59"С 23° 6'49.79"И Ф на екс. колона, mm 127.00 2 0.30 1.76
Ползвател: Община "Симитли" Дълбочина, m 750.00 3 0.48 5.04

Данни за водата 4 0.68 7.44

Проучвателна фирма ГЕОХИДРОДИНАМИКА СВН под М.Т. -1.62 5
Дата на хидравличния тест 28.09.2011 Минерализация, g/l 0.60 6
Инженер хидрогеолог Величко Величков Темпертура, oC 57.00 7
Дата 01.10.2011 Кота СВН 291.36 8

C, m/(l/s)2 9.7730
B, m/(l/s) 4.5845 Sw = y - стабилизирано понижение на водното ниво, m;
A 138 Q = x    - дебит на водочерпене при дадено стъпало, l/s;

 
 

Sдоп, m 26.76 C - коефициент пред Q2 в регресионния модел, m/(l/s)2;

B - коефициент пред Q в регресионния модел, m/(l/s);
Sдоп - допустимо  понижение в кладенеца, m;
Qтв - технически възможен дебит, l/s;
Qтв = (-B + (B2 + 4*C*Sдоп)

1/2)/(2*C) , l/s;
Ew - хидравлична ефективност на кладенеца, %;
Ew = 100*B*Qтв/(B*Qтв + C*Qтв

2), %;
T - локална проводимост на водоносния хоризонт, m2/d

T = A/B, m2/d - валидна при Ew >50%

Qтв, l/s 1.44 A - коефициент за определяне на проводимостта по Логан:

Ew, % 24.61 A = 104 - при безнапорни водоносни хоризонти

T, m2/d A = 138 - при напорни водоносни хоризонти

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ И ФОРМУЛИКВАДРАТИЧЕН РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ   Sw = CQ2 + BQ ВХОДНИ ДАННИ

РЕЗУЛТАТИ

ПРОТОКОЛ
© Павел П. Пенчев, 2011

ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЕКТ

за оценка на технически възможния дебит на  водочерпене 
 от единичен кладенец по данни от многостъпален хидравличен тест

А

Фиг.№ 17. Протокол за оценка на Qтв на Сондаж №1хг   при експлоатация 
с потопяема помпа 4”  (при Sдоп = 26.76 m) 

y = 9.773x2 + 4.5845x
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8.5. Обобщение 

 
Резултатите от направените оценки за технически възможните дебити на водочерпене от 

експлоатационните сондажи в находище „Симитли” са обобщени в Табл. № 8. 
 

Таблица № 8. Обобщителна таблица на оценените Qтв 

Сондаж
Експлоата
ционна 
схема

Кота 
СВН,     

m

Кота 
ДВНдоп,   

m

Sдоп,      
m

Qтв,      
l/s

Темп,     
оС

С-6 самоизлив 293.48 289.08 4.40 17.04 61

С-8 помпажно 291.40 283.90 7.50 21.40 60

С-7 помпажно 291.13 275.11 16.02 4.84 50

С-1хг помпажно 291.36 264.60 26.72 1.44 57  
 

 
Въз основа на нея могат да се направят следните по-важни изводи: 

 Технически възможните дебити на водочерпене от Сондаж №6 и Сондаж № 8 
превишават значително тези от Сондаж № 7 и Сондаж № 1хг. Това е свързано с 
факта, че Сондаж №6 и Сондаж № 8  разкриват най-водообилната (с най-висока 
проводимост) зона от находище „Симитли”. 

 Поради близкото разположение и силно хидродинамично взаимодействие на 
Сондаж №6 и Сондаж № 8, експлоатационните ресурси на находището ще бъдат 
съществено по-малки от сумата на технически възможните дебити на 
водочерпене от отделните сондажи, като единични съоръжения.  

 
9. ОЦЕНКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА НАХОДИЩЕТО 
 
9.1  Общи съображения. 

 
Задачата за оценка на естествените и експлоатационните ресурси на находище 

„Симитли” 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 1958-1985 г, в наличната до 
1985 г архивна документация такива оценки въобще не са правени. 

Първата, кратка оценка на ресурсите на находището е дадена от П. Петров и Н. Добрев 
(1997) в Геофонд V-522-4 - ХИДРОТЕРМАЛНИТЕ РЕСУРСИ В СИМИТЛИЙСКИЯ БАСЕЙН 
към Отчет за 1997 г. по преходната задача "Преоценка на хидротермалните ресурси в България" 
№ 10.94.012.05 от програма 012 "ХИДРОГЕОТЕРМ" на КГМР - Договор № 87 от 10.05.1997 г. 
на КГМР с ГИ при БАН . 

Там, на стр. 18 е записано:  
- „Четири десетилетия след началото на сондажните проучвания в находището, 

рекапитулацията за естествените и експлоатационните запаси на хидротермите е твърде 
песимистична. Както бе споменато, въпреки многократното сондиране и ефектните 
високодебитни фонтани от сондажите, обезпечените естествени динамични ресурси и в 
това хидротермално находище, клонят към първоначалните дебити на термалните извори. 
По настоящем, дебитът на единствения основен водоизточник (сондаж №6 ВК) в 
находището, използван за отопление на оранжериите, е намалял до 12.5 l/s (по сведение на 
директора на оранжериите г-н С.Айков). Неговият продължителен свободен излив дренира 
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почти целия отток на многобройните естествени извори в града и го свежда до по-малко от 
0.4 l/s” 

И още: 
- „Досегашните дългогодишни сондажни проучвания показаха, че в термалното 

находище (ХГТ система) и неговата близка околност не съществуват перспективи и 
възможности за търсене и разкриване на допълнителни хидротермални запаси. Единственият 
резерв от потенциални експлоатационни запаси, със сезонно ползвване, остават термалните 
води, разливащи се в наносите и ниските тераси в термалната зона, които обаче са лесно 
уязвими от повърхностни замърсявания.” 

Авторите не се ангажират с оценка на експлоатационните ресурси, единственото, което 
може да се извлече като изводи е както следва: 

 1) естествените ресурси на находището, дрениращи се чрез сондажи и извори към 1997 
г. са около 13 l/s;  

2) в алувиалните наноси на р. Струма се осъществява скрито дрениране на термални 
води с неизвестно водно количество. 

Значително по-обоснована и детайлна оценка на експлоатационните ресурси на 
находище „Симитли” е направена от И. Йотов (2002) в доклада: Оценка на ресурсите на 
хидротермално находище „Симитли”, Росела ООД. 

Оценката е направена въз основа на детайлни опитно-филтрационни изследвания и 
наблюдения на Сондаж №6 и Сондаж № 8 (като водочерпателни) и Сондаж №1хг, Сондаж №5 
и Сондаж №7 (като наблюдателни) по време на експлоатационния период на оранжерията от 
12.2000 до  07.2001 г. 

 Същественото в оценката е това, че по хидродинамичния метод, авторът оценява тази 
част от естествените ресурси на находището, която се дренира скрито в алувиалните наноси на 
р. Струма. Като краен резултат се получават следните стойности: 

1) естествени ресурси, дрениращи се от сондажи Сондаж №6 и Сондаж №8  - 13 l/s; 
2) естествени ресурси, дрениращи в алувиалните наноси на р. Струма – 7 l/s. 
3) общи естествени ресурси на находище „Симитли” – 20 l/s. 
 
Въз основа на получилата се стабилизация на пиезометричните нива в термалната зона 

при груповото водочерпене на Сондаж №6 и Сондаж №8, авторът приема, че 
експлоатационните ресурси на находището са равни на естествените, т.е. Qекс = Qест = 20 l/s.  

За утвърждаване от МОСВ, авторът предлага експлоатационни ресурси на 
находището в категории ЕР-1+ЕР-2, общо 14 l/s, при температура 61 оС. Разпределението на 
експлоатационните ресурси между отделните водоизточници, направено въз основа на данните 
от експлоатацията, е както следва: 

 Сондаж С-6:  локални експлоатационни ресурси Qекс = 5.88 l/s при допустима 
кота ДВНдоп = 288.80 m; 

 Сондаж С-8:  локални експлоатационни ресурси Qекс = 8.12 l/s при допустима 
кота ДВНдоп = 284.54 m. 

Направените от проф. И. Йотов оценки са добре мотивирани и реалистични. Авторът 
коректно представя всички опитни данни и коментира тяхната достоверност. Поради липсата 
на достатъчно представителна режимна информация, както и на водомерни устройства на 
експлоатационните сондажи, авторът предлага експлоатационните ресурси да се утвърдят за 
срок от 3 години. През този период да се извършат детайлни режимни наблюдения на 
експлоатационните сондажи (ДВН, дебити, температура), след което да се направи преоценка 
на ресурсите. 

Цитат – стр. 89:  
„Поради изброените несигурности и особено поради отсъствието на разходомери за 

фиксиране на експлоатационните дебити, считаме, че определените и категоризирани 
ресурси - естествени, регионални, локални и разпределението на последните между С-6 и С-8, 
подлежат на преоценка след 3 годишна експлоатация на находището……………… Двата 
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водоизточника трябва да бъдат оборудвани поотделно с постоянно действуващи 
разходомери за отчитане на моментния и комулативен дебит преди този срок, на манометри 
за отчитане на налягането на водния стълб и на нивомери за отчитане на свободното водно 
ниво. Всяко забавяне в монтирането на тези уреди (а и на набирането на информацията от 
собствения мониторинг, отбелязана по-долу в § П.4) не позволява да се натрупат 
необходимите данни за преоценка на ресурсите в предвидения тригодишен срок на тяхната 
валидност и практически удължава този срок. Същевременно експлоатация при по-големи 
дебити от определените допустими дебити може да предизвика изтощаване на находището 
и не трябва да се допуска. ” 

 
Въз основа на цитирания по-горе доклад на И. Йотов (2002), от МОСВ е издадена 

Заповед РД-514/22.04.2003 за утвърждаване на регионалните и локалните експлоатационни 
ресурси на находище „Симитли” – за срок от 4 години (до 22.04.2007). Утвърдените със 
цитираната заповед експлоатационни ресурси се различават съществено от тези, предложени в 
доклада за ресурсите на находището, а именно: 

 вместо предложените регионални ресурси на находището в размер на 14 l/s, в 
заповедта са утвърдени 16 l/s; 

 вместо предложените локални експлоатационни ресурси на Сондаж №6 и Сондаж 
№8  в размер на 5.88 l/s и 8.12 l/s, в заповедта са утвърдени единствено локални 
експлоатационни ресурси на Сондаж №8 в размер на 16 l/s.  

Не е ясно какви са били мотивите на МОСВ да остави в находището само един 
експлоатационен водоизточник, още повече, че Сондаж №6 и към настоящия момент е в добро 
техническо състояние и има по-голяма продуктивност от тази на Сондаж №8. 

При направеното актуално проучване (09.2011) на находище „Симитли” за нуждите на 
настоящия доклад се установи, че както Сондаж №8, така и Сондаж №6 се експлоатират 
регулярно за нуждите на оранжерията, банята и минералния басейн в града. От направените в 
доклада за ресурсите (2002 г.) предписания за извършване на детайлни режимни наблюдения 
(дебит, ниво, температура), не се намериха данни от такива наблюдения, както в ползвателите 
на сондажите, така и в контролиращия орган. Единствено от БДВЗБР ни бе предоставена 
справка за показанията на водомерите на отделните ползватели, инсталирани към устието на 
Сондаж №8. 

 Сондаж № 6, който продължава да бъде основен водоизточник в находището няма 
инсталиран водомер на устието и практически се ползва нелегално. Никой не може да каже, 
какви водни количества се добиват от сондажа, даже приблизително. Няма данни и за това, как 
се изменя ДВН и температурата в сондажа, особено през зимния период, когато 
взаимодействието на Сондаж №6 и Сондаж №8 е най-силно. 

При тази ситуация, преоценката на експлоатационните ресурси на находище 
„Симитли” може да се направи единствено въз основа на опростен математически модел 
на експлоатацията, чрез използване на опитните данни от проведените опитно-
филтрационни работи на сондажите през 09.2011. 

 
9.2 Оценка на локалните експлоатационни ресурси на водоизточниците. 
 
9.2.1 Локални експлоатационни ресурси на сондажи Сондаж №6 и Сондаж №8. 

 
За оценка на локалните експлоатационни ресурси на Сондаж №6 и Сондаж № 8  при 

тяхната експлоатация на взаимодействие  е използван следния математически модел: 
 Водоносният хоризонт се схематизира като неограничен в план, изолиран в 

разрез, напорен по хидравличен характер и еднороден по филтрационни свойства водоносен 
пласт. 

 Във водоносния пласт едновременно се включват в експлоатация два сондажни 
кладенеца Кл1 и Кл2 с постоянни, но неизвестни дебити Q1 и Q2. 
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 В даден момент t от включването на кладенците, пониженията S1 и S2 трябва да 
достигнат до техните допустими понижения S1

доп и S2
доп. 

При тази ситуация, съгласно принципа на суперпозицията може да се запише следното 
уравнение: 

(1)  S1 = S11 + S12 
  S2 = S22 + S21 
където:  

- S11 и S22 са пониженията в Кл1 и Кл2 предизвикани от собственото им действие; 
- S12 е понижението в Кл1 предизвикано от действието на Кл2; 
- S21 е понижението в Кл2 предизвикано от действието на Кл1. 
Ако се разполага с данни от хидравлични тестове на кладенците (водочерпене –

възстановяване или многостъпален тест – възстановяване) може да се приеме: 
(2)  S11 = Q1*ln(2.25.Е1.t)/(4πT1) = B1Q1 
  S22 = Q2*ln(2.25.Е2.t)/(4πT2) = B2Q2 
където: 
T1 и T2  са  проводимостите, а Е1 и Е2  -  комплексните параметри E = (a/ro’2), определени 

по данни от хидравличните тестове съответно на Кл1 и Кл2. 
Пониженията, вследствие на взаимодействието S12 и S21 могат да се изразят чрез 

формулата на Тейс в квазистабилизиран режим по следния начин: 
(3)  S12 = Q2*ln(2.25.a.t/r12

2)/(4πT) = A1Q2 
  S21 = Q1*ln(2.25.a.t/r21

2)/(4πT) = A2Q1 
където: T и а са съответно осреднената (средногеометрично) проводимост и 

пиезопредаване на пласта в зоната на двата водочерпателни кладенеца 
Като се положи  r12 = r21 = r,  се получава 
(4)  А = A1 = A2 = ln (2.25.a.t/r2)/(4πT) 
където r е разстоянието между кладенците. 
След заместване на S11, S22, S12 и S21  в (1) се получава следната система линейни 

уравнения: 
(5)  S1 = B1Q1 + AQ2 
  S2 = B2Q2 + AQ1 
Ако в системата (5) вместо пониженията S1 и S2 се положат допустимите понижения  

S1
доп и S2

доп, след нейното решаване се получават стойностите на локалните експлоатационни 
ресурси Q1 и Q2 на кладенците в условията на взаимодействие. 

Система (5) лесно се решава чрез заместване. За целта, от П. Пенчев е съставен 
съответен работен лист в програма EXCELL. 

За конкретния случай на находище „Симитли”, оценката на локалните експлоатационни 
ресурси на двойката сондажи Сондаж № 6 и Сондаж №8 е  направена при следните входни 
данни: 

 разстояние между Сондаж №6 и Сондаж №8  - r =  60 m; 
 осреднена проводимост - T= 310 m2/d; 
 осреднено пиезопредаване – a = 1.0E-6 m2/d; 
 изчислителен период - t = 10 d (отговаря на радиус на влияние R = 1.5*SQRT(a.t) 

= 4743 m, който се достига до предполагаемите граници на находището); 
 A = 2.244E-03 d/m2; 
 T1 = 498.44 m2/d  и E1 = 8.610E+08 d/m2 – параметри на Сондаж №6 (фиг. № 10) 
 B1 = 3.782E-03 d/m2; 
 T2 = 190.17 m2/d  и E2 = 4.330E+05 d/m2 – параметри на Сондаж №8 (фиг.№ 11) 
 B2 = 6.734E-03 d/m2; 
 S1

доп = 3.10 m  - допустимо понижение в Сондаж №6; 
 S2

доп = 7.50 m  - допустимо понижение в Сондаж №8. 
Входни данни и резултатите от решението за локалните експлоатационни ресурси на 

Сондаж №6 и Сондаж №8 са показани на Фиг.№ 18. 
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Получават се: 
 За сондаж Сондаж №6 – локални ресурси Qекс = 3,25 l/s при допустимо 

понижение Sдоп = 3,10 m; 
 За сондаж Сондаж №8 – локални ресурси Qекс = 13,34 l/s при допустимо 

понижение Sдоп = 7,50 m. 
 
 
ВХОДНИ ДАННИ РЕШЕНИЕ

чрез формула
сондаж 6
s1, m 3.10 m3/d l/s
T1, m

2/d 498.44 Q1 2.808E+02 3.25
E1, d

-1 8.610E+08 Q2 1.153E+03 13.34
B1, d/m2 3.525E-03

сондаж 8
s2, m 7.50
T2, m

2/d 190.17
E2, d

-1 4.33E+05
B2, d/m2 6.060E-03

T, m2/d 310.00
а, m2/d 1.00E+06 РЕЗУЛТАТИ
r, m 60.00
t, d 2 Сондаж Sдоп, m Qекс, l/s % от Qсум

Rвл, m 2121.32 С-6 3.10 3.25 19.59%
С-8 7.50 13.34 80.41%

A, d/m2 1.831E-03 Сумарно 16.59 100.00%  
 

Фиг. № 18. Входни данни и резултати от изчисленията за 
 локалните експлоатационни ресурси на Сондаж №6 и Сондаж №8 

 
 

 
9.2.2 Локални експлоатационни ресурси на Сондаж №7 и Сондаж №1хг 
 
Сондаж № 7 и Сондаж № 1хг се намират на значително разстояние от двойката сондажи 

Сондаж №6 и Сондаж №8 (повече от 500 m). Експериментално е доказано (И. Йотов, 2002), че 
при интезивно водочерпене от Сондаж №6 и Сондаж №8 (по време на експлоатационния 
период на оранжерията), самоизливът от Сондаж №7 и Сондаж №1хг се преустановява и се 
получава спадане на водните нива в сондажите от порядъка на няколко метра.  Независимо от 
това, при помпажна експлоатация на Сондаж №7 и Сондаж №1хг е възможно да се утвърдят 
локални експлоатационни ресурси на двата сондажа - в границите на оценените в т.8.3 и 8.4  
технически възможни дебити на водочерпене.   

При тази ситуация, се приемат: 
 За Сондаж №7 – локални ресурси Qекс = 4.84 l/s при допустимо понижение 

Sдоп = 16.02 m; 
 За Сондаж №1хг – локални ресурси Qекс = 1.44 l/s при допустимо понижение 

Sдоп = 26.76 m. 
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9.3 Оценка на регионалните експлоатационни ресурси на находището. 
 
Регионалните експлоатационни ресурси на находище „Симитли” са приети равни на 

сумата от локалните експлоатационни ресурси на Сондаж №6, Сондаж №8, Сондаж №7 и 
Сондаж №1хг, а именно: 

 
Qекс находище = Qекс Сондаж №6 + Qекс Сондаж №8 + Qекс Сондаж № 7+ Qекс 

Сондаж №1хг = 22.87 l/s. 
 
 
9.4 Категоризиране на експлоатационните ресурси. 
 
Оценените в т. 9.2  локални експлоатационни ресурси на Сондаж №6, Сондаж №8, 

Сондаж №7 и Сондаж №1хг се категоризират съгласно чл. 38 от "Наредба за проучването, 
ползването и опазването на подземните води", (Наредба №1 от 07.07.2000 на МОСВ, МРРБ, МЗ 
и МИ) ДВ бр.57, 2000, който гласи: 

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

Чл.38. (1) По пространствен обхват експлоатационните ресурси на подземните води са: 
1. регионални (QР

екс)  - експлоатационни ресурси на подземния ∑воден обект; 
2. локални (Qл

екс) -  експлоатационни ресурси на водовземното съоръжение или система. 
(2) За всеки подземен воден обект трябва да е изпълнено условието 

∑ Qл
екс  <  QР 

екс 
(3) По степен на изученост и достоверност експлоатационните ресурси на подземните води се 
категоризират на; 
1. категория ЕР 1 - гарантирани; 
2. категория ЕР 2 - възможни; 
3. категория ЕР 3 - предполагаеми. 
(4) Условията за категоризиране на експлоатационните ресурси по предходната алинея са: 
 

Подземни Водни обекти по сложност на 
хидрогеоложките условия 

Подземни водни 
обекти по степен на 

изученост 
I група – прости II група  -  сложни 

I  група – добре 
изучени 

QЕР1 = 0,6. Qекс 

QЕР2 = 0,4. Qекс 
QЕР1 = 0,4. Qекс 

QЕР2 = 0,6. Qекс 
II група – средно 
изучени 

QЕР1 = 0,4. Qекс 

QЕР2 = 0,4. Qекс 

QЕР3 = 0,2. Qекс 

QЕР1 = 0,3. Qекс 

QЕР2 = 0,4. Qекс 

QЕР3 = 0,3. Qекс 
III група – слабо 
изучени 

QЕР2 = 0,5. Qекс 

QЕР3 = 0,5. Qекс 
QЕР2 = 0,4. Qекс 

QЕР3 = 0,6. Qекс 
 
За Сондаж №6 и  Сондаж №8 приемаме: 

 Степен на изученост    - I група (добре изучени) 

 Степен на сложност    - II група (сложни) 

 
За Сондаж №7 и Сондаж №1хг приемаме: 

 Степен на изученост    - III група (слабо изучени) 

 Степен на сложност    - II група (сложни) 
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Въз основа на посочените в таблицата към Чл.38 (4) съотношения, локалните 
експлоатационни ресурси на Сондаж №6, Сондаж №8, Сондаж №7 и Сондаж №1хг са 
разпределени по категории и дадени в Табл. №9. В същата таблица са дадени и регионалните 
ресурси на находище „Симитли”, разпределени в съответните категории. 

 
Табл.№9. Категоризиране на локалните експлоатационни ресурси  

на Сондаж №6, Сондаж №8, Сондаж №7 и Сондаж №1хг и регионалните експлоатационни 
 ресурси на находище „Симитли”. 

 
 

Сондаж Qекс, l/s EР-1, l/s EР-2, l/s EР-3, l/s

С-6 3.25 1.30 1.95

С-8 13.34 5.34 8.00

С-7 4.84 1.94 2.90

С-1хг 1.44 0.58 0.86

Находище 22.87 6.64 12.47 3.77

19.10 l/s
Общо ЕР-1 + ЕР-2

По степен на изученост - I група   По сложност - II група

По степен на изученост - IІІ група   По сложност - II група

 
 

 
 
9.5 Оценка на ресурсите на геотермална енергия. 
 
Експлоатационните ресурси на ГТЕ се определят от количеството добивана термална 

вода и степента на нейното охлаждане при използването и, т.е. 
Ge = Qe . 4,19. Δ T 

където: Ge е топлинната мощност в kJ/s; Qe – утвърдените експлоатационни ресурси на 
водоизточника, l/s; ΔT = Тср – То   е температурната разлика, оС; Тср - средната температура на 
добиваната термална вода от водоизточника, оС; То – температурата на водата след нейното 
отработване (охлаждане) за топлинни нужди, оС.   

За конкретния случай на находище „Симитли”, експлоатационните ресурси на ГТЕ са 
изчислени при То = 15 оС и са дадени в Табл. №10. 

 
Табл. №10 Експлоатационни ресурси на геотермална енергия 

Сондаж Qe=ЕР1+ЕР2, Тср, Т0, Δ T, Ge = Qe . 4,19. Δ T

l/s оС оС оС  kJ/s

С-6 3.25 61.00 15.00 46.00 626.41

С-8 13.34 60.00 15.00 45.00 2515.26

С-7 1.94 50.00 15.00 35.00 283.91

С-1хг 0.58 57.00 15.00 42.00 101.36

Находище 19.10 3526.94  
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10.Хидрохимичен състав на минералните води от находище „Симитли”. 
 
За оценка на състава и качествата на минералната вода от находище „Симитли” са 

ползвани актуални протоколи от хидрохимични анализи на Сондажи с №№6, 8, 7, 1хг и ТК-2, 
както следва: 

 Протокол от изпитване № 2011/1054-12.10.2011 „ДИАЛ” Бухово; 
 Протокол от изпитване № 2011/1056-12.10.2011 „ДИАЛ” Бухово; 
 Протокол от изпитване № 2011/1055-12.10.2011 „ДИАЛ” Бухово; 
 Протокол от изпитване № 2011/1057-12.10.2011 „ДИАЛ” Бухово; 
 Протокол от изпитване № 2011/1058-12.10.2011 „ДИАЛ” Бухово; 
Същите са дадени в  текстови приложения  с № № 1-5. 
Резултатите от изчисленията на йонния баланс са показани на фиг. №19 – фиг. №23.  
Химическият състав на водата, изразен по формулата на Курлов, както и някои други 

характерни показатели за сравнение са дадени по-долу. 
 
Сондаж № 6  - Протокол № 2011/1054-12.10.2011: 
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Сондаж № 8  - Протокол № 2011/1056-12.10.2011: 
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Сондаж №7  - Протокол № 2011/1055-12.10.2011: 
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Сондаж № 1-хг  - Протокол № 2011/1057-12.10.2011: 
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Сондаж ТК-2  - Протокол 2011/1058-12.10.2011: 
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Въз основа на посочените по-горе анализи могат да се направят следните по-важни 

изводи: 
 Водата от различните сондажи на находището има практически еднакъв 

физикохимичен състав и свойства. Единствено по температура има известни разлики, но те не 
превишават 10-20 % от максималната температура. 

 Водата от находище „Симитли” хипертермална (температура 50 - 61 оС), прясна 
(с обща минерализация 0.634 – 0.655 g/l), силно алкална по реакция (pH от 9.23 до 9.37), 
сулфатно – хидрокарбонатно - натриева по състав. Съдържанието на метасилициева киселина е 
с балнеозначими концентрации – 46 до 52  mg/l. Съдържанието на фруор е твърде високо - от 
10.86 до 12.06 mg/l и водата се означава като силно флуорна. 
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 По съдържание на тритий, водата от всички сондажи на находището има 
концентрация <1 Bq/l, или < 8.745 TU (тритиеви единици), което означава, че резидентното 
време (възрастта) на водата в находището е не по-малка от 5 – 10 години. 

 По класификацията на Клуф, водата от находище „Симитли” се класифицира 
като „много мека” (0.15 – 0.20 немски градуса).  

 По радиологични показатели, водата от находище „Симитли” отговаря на 
изискванията на Наредба №9 от 19.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ, бр.30/2001), като 
общата индикативна доза е около 10 пъти по-ниска от граничната стойност. 

 По критерия SAR (вода за напояване), водата се класифицира като вода с „голям 
риск” от деградация на почвата и трудности при адсорбция на почвената влага от растенията. 

 По химически състав и свойства, водата от находище „Симитли” не отговаря на 
изискванията на Наредба №9 от 19.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ, бр.30/2001) и не може 
да се ползва за питейно-битови нужди.  

 
Резултатите от актуалните физикохимични и радиологични анализи на сондажите от 

находище „Симитли” не се различават съществено от тези, получени по време на опитните 
проучвания в периода 2000 -2002 г. Въз основа на това може да се направи извода, че за 
периода 2000 – 2011 г, минералната вода е запазила физикохимичния си състав и в находището 
не са настъпили неблагоприятни промени, свързани с привличането на студени и замърсени 
води от алувиалния водоносен хоризонт на р. Струма. 
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КАТИОНИ
Ca Mg Na K Fe Mn NH4 Li

коефициент 0.0499 0.0823 0.0435 0.0256 0.0358 0.0364 0.0554 0.144
mg/l 1.39 0.03 199.30 2.06 0.02 0.00 0.01 0.07
meq/l 0.069 0.003 8.670 0.053 0.001 0.000 0.000 0.010
meq% 0.79 0.03 98.46 0.60 0.01 0.00 0.00 0.11

АНИОНИ
HCO3 SO4 Cl CO3 F NO3 NO2 PO4

коефициент 0.0164 0.0208 0.0282 0.0333 0.0526 0.0161 0.0217 0.0316
mg/l 97.60 235.90 22.80 31.20 12.06 0.05 0.00 0.03
meq/l 1.601 4.907 0.643 1.039 0.634 0.001 0.000 0.001
meq% 18.14 55.60 7.29 11.77 7.19 0.01 0.00 0.01

КАТИОНИ meq% АНИОНИ meq%
Ca 0.79 HCO3 18.14
Mg 0.03 SO4 55.60
Na 98.46 Cl 7.29
K 0.60 CO3 11.77
Fe 0.01 F 7.19
Mn 0.00 meq/l meq/l NO3 0.01
NH4 0.00 Sum (K+) Sum(A-) Баланс,% NO2 0.00
Li 0.11 8.805 8.825 -0.11 PO4 0.01

Разтворени вещества (TDS) mg/l 602.51         
Неразтворени вещества (TSS) mg/l 52.20          
Обща минерализация (TM) mg/l 654.71         
Обща твърдост (Total hardness) meq/l 0.07            
SAR 45.72          

Протокол: 2011/1054-12.10.2011С-6 (Симитли)
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Фиг.№19. Йонен баланс на водата от Сондаж № 6 
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КАТИОНИ
Ca Mg Na K Fe Mn NH4 Li

коефициент 0.0499 0.0823 0.0435 0.0256 0.0358 0.0364 0.0554 0.144
mg/l 1.36 0.01 197.70 2.05 0.01 0.00 0.01 0.07
meq/l 0.068 0.001 8.600 0.052 0.000 0.000 0.000 0.010
meq% 0.78 0.01 98.49 0.60 0.00 0.00 0.00 0.12

АНИОНИ
HCO3 SO4 Cl CO3 F NO3 NO2 PO4

коефициент 0.0164 0.0208 0.0282 0.0333 0.0526 0.0161 0.0217 0.0316
mg/l 90.70 224.40 23.40 30.20 12.01 0.05 0.00 0.14
meq/l 1.487 4.668 0.660 1.006 0.632 0.001 0.000 0.004
meq% 17.59 55.19 7.80 11.89 7.47 0.01 0.00 0.05

КАТИОНИ meq% АНИОНИ meq%
Ca 0.78 HCO3 17.59
Mg 0.01 SO4 55.19
Na 98.49 Cl 7.80
K 0.60 CO3 11.89
Fe 0.00 F 7.47
Mn 0.00 meq/l meq/l NO3 0.01
NH4 0.00 Sum (K+) Sum(A-) Баланс,% NO2 0.00
Li 0.12 8.732 8.458 1.60 PO4 0.05

Разтворени вещества (TDS) mg/l 582.11         
Неразтворени вещества (TSS) mg/l 51.50          
Обща минерализация (TM) mg/l 633.61         
Обща твърдост (Total hardness) meq/l 0.07            
SAR 46.35          

Протокол: 2011/1056-12.10.2011С-8 (Симитли)
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Фиг.№20.  Йонен баланс на водата от Сондаж № 8 
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КАТИОНИ
Ca Mg Na K Fe Mn NH4 Li

коефициент 0.0499 0.0823 0.0435 0.0256 0.0358 0.0364 0.0554 0.144
mg/l 1.21 0.03 200.10 1.57 0.20 0.00 0.08 0.06
meq/l 0.060 0.003 8.704 0.040 0.007 0.000 0.004 0.008
meq% 0.68 0.03 98.60 0.46 0.08 0.00 0.05 0.10

АНИОНИ
HCO3 SO4 Cl CO3 F NO3 NO2 PO4

коефициент 0.0164 0.0208 0.0282 0.0333 0.0526 0.0161 0.0217 0.0316
mg/l 93.20 239.20 22.50 27.80 10.94 0.01 0.02 0.03
meq/l 1.528 4.975 0.635 0.926 0.575 0.000 0.000 0.001
meq% 17.69 57.58 7.34 10.71 6.66 0.00 0.00 0.01

КАТИОНИ meq% АНИОНИ meq%
Ca 0.68 HCO3 17.69
Mg 0.03 SO4 57.58
Na 98.60 Cl 7.34
K 0.46 CO3 10.71
Fe 0.08 F 6.66
Mn 0.00 meq/l meq/l NO3 0.00
NH4 0.05 Sum (K+) Sum(A-) Баланс,% NO2 0.00
Li 0.10 8.828 8.641 1.07 PO4 0.01

Разтворени вещества (TDS) mg/l 596.94         
Неразтворени вещества (TSS) mg/l 46.00          
Обща минерализация (TM) mg/l 642.94         
Обща твърдост (Total hardness) meq/l 0.06            
SAR 49.07          

Протокол: 2011/1055-12.10.2011С-7 (Симитли)

ЙОНЕН БАЛАНС
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Фиг.№ 21. Йонен баланс на водата от Сондаж № 7

 „Геохидродинамика” ЕООД                                                                                                                                                                                          82 
 



Оценка на ресурсите на  находище на минерални води „Симитли”- област Благоевград, община Симитли, гр.Симитли 

 

 

КАТИОНИ
Ca Mg Na K Fe Mn NH4 Li

коефициент 0.0499 0.0823 0.0435 0.0256 0.0358 0.0364 0.0554 0.144
mg/l 1.32 0.01 195.70 2.13 0.02 0.00 0.01 0.04
meq/l 0.066 0.001 8.513 0.055 0.001 0.000 0.000 0.005
meq% 0.76 0.01 98.52 0.63 0.01 0.00 0.00 0.06

АНИОНИ
HCO3 SO4 Cl CO3 F NO3 NO2 PO4

коефициент 0.0164 0.0208 0.0282 0.0333 0.0526 0.0161 0.0217 0.0316
mg/l 95.20 228.70 22.80 26.40 11.54 0.05 0.02 0.03
meq/l 1.561 4.757 0.643 0.879 0.607 0.001 0.000 0.001
meq% 18.48 56.30 7.61 10.40 7.18 0.01 0.00 0.01

КАТИОНИ meq% АНИОНИ meq%
Ca 0.76 HCO3 18.48
Mg 0.01 SO4 56.30
Na 98.52 Cl 7.61
K 0.63 CO3 10.40
Fe 0.01 F 7.18
Mn 0.00 meq/l meq/l NO3 0.01
NH4 0.00 Sum (K+) Sum(A-) Баланс,% NO2 0.00
Li 0.06 8.641 8.449 1.12 PO4 0.01

Разтворени вещества (TDS) mg/l 583.96         
Неразтворени вещества (TSS) mg/l 52.00          
Обща минерализация (TM) mg/l 635.96         
Обща твърдост (Total hardness) meq/l 0.07            
SAR 46.59          

Протокол: 2011/1057-12.10.2011С-1хг (Симитли)
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Фиг.№ 22. Йонен баланс на водата от Сондаж № 1хг 
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КАТИОНИ
Ca Mg Na K Fe Mn NH4 Li

коефициент 0.0499 0.0823 0.0435 0.0256 0.0358 0.0364 0.0554 0.144
mg/l 1.08 0.01 198.70 1.97 0.02 0.00 0.01 0.04
meq/l 0.054 0.001 8.643 0.050 0.001 0.000 0.000 0.005
meq% 0.62 0.01 98.73 0.58 0.01 0.00 0.00 0.06

АНИОНИ
HCO3 SO4 Cl CO3 F NO3 NO2 PO4

коефициент 0.0164 0.0208 0.0282 0.0333 0.0526 0.0161 0.0217 0.0316
mg/l 85.40 234.40 23.00 26.40 10.86 0.05 0.02 0.03
meq/l 1.401 4.876 0.649 0.879 0.571 0.001 0.001 0.001
meq% 16.72 58.20 7.74 10.49 6.82 0.01 0.01 0.01

КАТИОНИ meq% АНИОНИ meq%
Ca 0.62 HCO3 16.72
Mg 0.01 SO4 58.20
Na 98.73 Cl 7.74
K 0.58 CO3 10.49
Fe 0.01 F 6.82
Mn 0.00 meq/l meq/l NO3 0.01
NH4 0.00 Sum (K+) Sum(A-) Баланс,% NO2 0.01
Li 0.06 8.755 8.377 2.21 PO4 0.01

Разтворени вещества (TDS) mg/l 581.98         
Неразтворени вещества (TSS) mg/l 48.20          
Обща минерализация (TM) mg/l 630.18         
Обща твърдост (Total hardness) meq/l 0.05            
SAR 52.34          

Протокол: 2011/1058-12.10.2011ТК-2 (Симитли)

ЙОНЕН БАЛАНС
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Фиг.№ 23. Йонен баланс на водата от ТК-2 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 
Получените резултати от извършените хидрогеоложки проучвания на находище на 

минерална вода „Симитли”, гр.Симитли, Община Симитли ни дават основание да  предложим 
за категоризиране следните ресурси на находището:  

 
Регионални и локални  експлоатационни ресурси на находище на минерална вода „Симитли”, 

гр.Симитли, Община Симитли 
 

Таблица № 11. 
Експлоатационни 

ресурси минерална вода 
по категории 

Температура 
 

Регионални ресурси 
от хидрогеотермална 

енергия  Gр
екс 

Водоизточници 
от находище на 
минерална 
вода „Симитли” 
 

Кота СВН 
кота 
ДВН 

 
Qр

ЕР1, l/s
 

 
Qр

ЕР2, l/s 
 
Qр

ЕР3,l/s
Допустимо
пон., m 

 

 

оС Q=Qр
ЕР1+Qр

ЕР2,
l/s 

 
ΔT, 
oC 

Gр
екс, 

kJ/s 
Сондаж №6 293.48 290.38 1,30 1,95  3,10 61,0 3,25 46,0 626,41 
Сондаж №8 291.40 283.90 7,50 5,34  7,50 60,0 13,34 45,0 2515,26 
Сондаж №7 291.13 275.11  1,94 2,90 16,02 50,0 1,94 35,0 283,91 
Сондаж № 1хг 291.36 264.60  0,58 0,86 26,76 57,0 0,58 42,0 101,36 

 
 

Експлоатационни 
ресурси минерална вода 

по категории 

Температура 
 

Регионални ресурси 
от хидрогеотермална 

енергия  Gр
екс 

находище на 
 минерална 
 вода „Симитли” 
   

Qр
ЕР1, l/s 

 

 
Qр

ЕР2, l/s 
 
Qр

ЕР3,l/s 
Допустимо 
пон., m 

 

 

оС Q=Qр
ЕР1+Qр

ЕР2, 
l/s 

 
ΔT, 
oC 

Gр
екс, 

kJ/s 

Общо 6,64 12,47 3,76  50,0-61,0 19,10 35-46 3526,94 
 

 
За поддържане и правилна експлоатация на сондажите от находище „Симитли”, 

Община Симитли  е необходимо да бъдат извършени следните дейности: 
- поставяне на табели, указващи качествения състав и начина за използване на водата 

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

- стопанисване и поддържане в изправност на сондажите в съответствие с изискванията 
на Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; 

- разработване и осъществяване, за срока на стопанисване на минералната вода, 
програма за периодични наблюдения (мониторинг) на дебита, качеството (състава) и 
температурата на водата; 

- монтиране на манометри и разходомерни устройства на Сондажи с №№6,7 и 
1хг; 

- предприемане на действия по издаване на балнеологична оценка от  
Министерството на здравеопазването; 

- ограничаване достъпа до сондажите; 
- изграждане и стопанисване на пояс I на СОЗ около Сондажи с №№7 и 1хг; 
- ремонт и реконструкция  устието на и пояс I на СОЗ на Сондаж №6. 
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СОНДАЖ №6 ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „СИМИТЛИ”; 

2.ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 2011/1055 ОТ 12.10.2011Г. НА ВОДНА ПРОБА ВЗЕТА ОТ 
СОНДАЖ №7 ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „СИМИТЛИ”; 

3.ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 2011/1056 ОТ 12.10.2011Г. НА ВОДНА ПРОБА ВЗЕТА ОТ 
СОНДАЖ №8 ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „СИМИТЛИ”; 

4.ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 2011/1057 ОТ 12.10.2011Г. НА ВОДНА ПРОБА ВЗЕТА ОТ 
СОНДАЖ №1ХГ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „СИМИТЛИ”; 

5.ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 2011/1058 ОТ 12.10.2011Г. НА ВОДНА ПРОБА ВЗЕТА ОТ ТК-2 В 
ОРАНЖЕРИИТЕ НА СИМИТЛИ; 
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ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

1.ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА СОНДАЖИТЕ ОТ НАХОДИЩЕ „СИМИТЛИ”,М 1: 1000; 
2.СИТУАЦИЯ НА НАХОДИЩЕ „СИМИТЛИ” М1: 1000; 
3.1.ХИДРОГЕОЛОЖКА КОЛОНКА НА СОНДАЖ №14, М1: 250; 
3.2. ХИДРОГЕОЛОЖКА КОЛОНКА НА СОНДАЖ №18, М1: 250; 
3.3. ХИДРОГЕОЛОЖКА КОЛОНКА НА СОНДАЖ №2, М1: 250; 
3.4. ХИДРОГЕОЛОЖКА КОЛОНКА НА СОНДАЖ №6, М1: 500; 
3.5. ХИДРОГЕОЛОЖКА КОЛОНКА НА СОНДАЖ №7, М1: 500; 
3.6. ХИДРОГЕОЛОЖКА КОЛОНКА НА СОНДАЖ №1ХГ, М1: 500; 
3.7. ХИДРОГЕОЛОЖКА КОЛОНКА НА СОНДАЖ №8, М1: 2000; 
4. КАПТАЖНА ШАХТА  НА СОНДАЖ №6, М1: 50; 
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