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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад за оценка на експлоатационните ресурси на находище на минерални
води „Сандански”- област Благоевград, община Сандански, гр.Сандански- изключителна
държавна собственост под № 66 от Приложение № 2 на Закона за водите е съставен на
основание Договор № 7/03.10.2011 г. между БДЗБР с център град Благоевград в качеството й
на Възложител и „ГЕОХИДРОДИНАМИКА” ЕООД, гр.София в качеството му на Изпълнител.
През периода 03.V-06.Х.2011 г. от „Геохидродинамика” ЕООД бяха извършени обстойни
хидрогеоложки проучвания на действащите съоръжения разкриващи минерални води в
находище „Сандански”. Резултатите от проведеното проучване имат за цел утвърждаване на
ресурсите на находището и определяне на техническия възможен дебит на работещите
водовземни съоръжения, като изпълнение на Етап 1 от дейностите по реализацията на малка
обществена поръчка с предмет: "Допроучване на находище на минерални води „Сандански”област Благоевград, община Сандански, гр.Сандански- 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 санитарноохранителна зона".
Докладът е изготвен от проф. д-р инж. Павел Пенчев и инж. геол. Величко Величков.
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1. Местоположение и граници
„Сандански”,Община Сандански.

на

находище

на

минерални

води

1.1. Местоположение.
Находище на минерална вода “Сандански” област Благоевград, община Сандански, гр.
Сандански е изключителна държавна собственост и се дефинира под № 66 съгласно
Приложение № 2 към чл.14 т.2 от ЗВ (ДВ.бр.65/ 11.08.2006г.) За находището има Акт №
200/22.04.1997г. за изключителна държавна собственост.
Находището представлява хидротермална система от пукнатинни води в дълбоките и
разломени зони на гнайсовия мигматитен комплекс и неогенските седименти. Излазът на
термоминерална вода в находище „Сандански” се осъществява по тектонски пукнатини
причинени от разседи, които освен подложката са засегнали и плиоценските седименти. В
долината на р. Сандаска Бистрица при с. Лиляново се проследява разлом с посока СИ-ЮЗ,
който вероятно в югозападна посока минава през Сандански. Вероятно този разлом минава
през термоминералното находище, където двете изворни групи са разположени в линия
съвпадаща с тази посока. Геофизичните проучвания през 1957 г. установяват две проводящи
среди, които се сочат като вероятни дислокации с посока З-И. Повечето високотемпературни
извори са разположени в една посока С-Ю минаваща през Градешка баня, Сандански, Левуново
и Марикостиново. Предполага, се че това подреждане е в резултат на стар разлом в
кристалинната подложка с посока С-Ю, фосилизиран от плиоценските седименти.
Находището на минерална вода “Сандански” се разкрива чрез следните
експлоатационни водоизточници:
1. Сондаж №1хг с дълбочина 1016 m;
2. Сондаж № 6 - с дълбочина 400 m;
3. КЕИ № 8 - с дълбочина 15,50 m;
Точното местоположение на споменатите водоизточници е определено чрез
геодезическо заснемане, а ситуирането е направено на топографска основа в М 1: 5 000
(Графично приложение № 1), на кадастрален план (Графично приложение №2), на топографска
карта в М 1:50 000 (Фиг. № 1.1) и на сателитна снимка (Фиг. №1.2). Определените
геодезически координати са дадени в долната таблица:
Таблица №1

Сондаж
№
Сондаж 1 ХГ
Сондаж 6
КЕИ - 8

К.С. 1970г

WGS 84

терен

фланец

терен при
фланец

устие
H [m]

X [m]

Y [m]

B

L

H [m]

H [m]

H [m]

4478178,590

8495036,313

41° 34' 06.52692" N

23° 16' 56.69784" E

234,90

234,09

233,78

4478111,776

8494869,331

41° 34' 04.35260" N

23° 16' 49.49580" E

237,60

236,50

236,50

4478079,256

8494951,948

41° 34' 03.30297" N

23° 16' 53.06374" E

232,40

230,30

229,60

„Геохидродинамика” ЕООД, София

4

Оценка на ресурсите на находище на минерални води „Сандански”- област Благоевград, община Сандански, гр.Сандански- изключителна
държавна собственост

Фиг.№1.1. Местоположение на водоизточниците от находище на минерална вода Сандански. М
1: 50 000
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Фиг.№1.2. Местоположение на водоизточниците от находище „Сандански”, Сателитна снимка.
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1.2. Общи физикогеографски и климатични данни за района.
Гр. Сандански е разположен в най-югозападните ниски разклонения на Пирин планина
(Фиг.№1.1-1.2), в долината на р. Санданска Бистрица, която протича през източната част на
града.
Термоминералното находище се намира в североизточния край на града, където са
естествените изходища (извори) на термоминералната вода.
Южно от Кресненската клисура е разположена обширната Санданско-Петричка
котловина. В нея се очертават две части: източна – Санданска, и западна – Петричка.
Санданската котловина има меридионално простиране между гара Пирин (кота 170 m) и с.
Кулата в горния край на Рупелския пролом (кота 65 m). Тя представлява широка грабенова
котловина, оформила се по характерни разломни линии между издигащите се масиви на Пирин
от североизток, Огражден-Малашевската планина от запад и от юг източните разклонения на
Беласица. Оформянето на грабена е започнало в началото на плиоцена и продължава през
кватернера.
В рамките на тази високопланинска ограда се простира обширен плиоценски басейн,
прорязан от буйните притоци на р. Струма, спускащи се от Пирин планина. Поради това
планината е превърната в хълмиста, овражно нарязана равнина, слабо наклонена на юг. Под
Пиринския склон на 800-900 m височина се очертава наклонено силно нарязано стъпало. Някои
от левите притоци на Струма са врязани в това стъпало до 200 m дълбочина. Около р. Струма,
поради силната разливна дейност на последната, са се оформили широки тераси, превърнати в
обработваеми земи. Тези тераси започват от гара Пирин и продължават до Рупелския пролом,
като на места са прекъснати и отвлечени от страничните дерета и на много места в Санданската
котловина, предимно източно от р. Струма, има остатъци от стари незаливни тераси. Те са
разположени между 35 и 100 m относителна височина и са покрити с алувиални и отчасти
флувиоглациални отложения. Наличието на тези тераси говори за неколкократни епирогенни
издигания на котловината през плеистоцена и съответно на тези издигания ритмично врязване
на реката и нейните притоци в плиоценските седименти.
Река Санданска Бистрица протича през термоминералното находище в гр. Сандански. Тя
събира водите си от най-високите части на Пирин. Извира под връх “Момин двор” с кота 2723
m. Спуска се стръмно, като се врязва дълбоко в Пиринския плутон и неговата метаморфна
мантия. При с. Лиляново навлиза в Санданската котловина и под гр. Сандански на кота 103 m
се влива в р. Струма. Водосборният и басейн е около 140 km2.
Общата дължина на речната мрежа на поречието на р. Струма от гара Пирин до БългароГръцката граница, заедно с нейните притоци в нашата територия възлиза на около 1340 km.
По-важните климатични елементи за района привеждаме по данните от
метеорологичната станция в гр. Сандански - Табл.№ 2.1 и Табл.№ 2.2. От Табл.2.1 се вижда, че
средномесечната температура е най-ниска през м. януари и е положителна, а най-висока през м.
юли. Годишната температурна амплитуда е 22.3 оС. Най-много валежи (Табл.№2.2) падат през
есента (м. ноември) и през зимата, а най-малко – през лятото (м. август). Средната годишна
сума на валежите е 553 mm т. е. малко по-малко от средната величина за цялата страна.
По този ход на валежа районът се отнася към областта с преходно-средиземноморски
климат [Герасимов и Гълъбов, 1966]. Броят на дните със снеговалеж възлиза средно на 53
(Сандански 1921-1945г. ). Средният брой на дните със снежна покривка за гр. Сандански е 13,
като средната дебелина на снежната покривка е 2 cm. Годишният брой на дните с мъгла е 5 –
минимален за страната. Ветровете са слаби и умерени (средната скорост за годината е 2 m/s).
Дните със затишие са 35 %.
От изложеното до тук е видно, че сезонните особености на климата се характеризират с
мека и непродължителна зима с положителни температури през зимните месеци, горещо лято и
топли и слънчеви пролет и есен.
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Таблица № 2.1 Данни за температурата в гр. Сандански
Месеци

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

о
Средномесечни, С

2.4

4.1

8.3

13.6

18.0

22.0

24.7

24.5

20.6

15.0

9.2

4.0

13.9

Средномесечни
о
максимални, С

5.4

8.2

13.1

18.6

23.4

27.7

30.2

26.2

26.3

21.7

13.4

6.9

-

Средномесечни
о
минимални, С

-1.6

-0.5

2.7

7.5

11.3

14.8

17.1

16.8

12.7

8.6

4.6

-0.2

-

Taблица №2.2 Данни за валежите в гр. Сандански
Месец

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Годи
шна
сума
, mm

Валежи, mm

56

46

38

53

49

45

34

24

27

56

71

54

553

Сезон

Зима

Пролет

лято

Есен

Валежи, mm

156

140

103

154

2. Вид и обем на изпълнените дейности за проучване на минералните води в
периода до възлагане и след възлагане на оценката на ресурсите.
Преди изграждането на първия каптаж (през 1949 г. ) в Санданското термоминерално
находище са съществували над 20 броя естествени термоминерални извори, известни от найдревни времена. Разположени са в две главни изворни групи: южна и северна, намиращи се от
двете страни на р. Санданска Бистрица и отстоящи на разстояние 500 m една от друга. С повисока температура и по-големи дебити са били изворите от южната група, разположени в
местността "Парилото" от дясната страна на реката. По-главни от тези извори са: "Новата
баня"; "Пералнята"; "Бекярският извор" и "Моханската чешма". Каптажът на банския извор и
изграждане на общинската баня е направено от 2-ра българска армия през 1918 г. През 1934 г.
е каптиран и изворът за пералнята. Общият дебит на изворите от южната група, замерен през
1929 г., по данни от инж. Азманов (1939 ) e възлизал на 7,2 l/s при температура между 49 и 83,2
о
С. В северната група или т. н. "Поленишки извори", намиращи се на левия бряг на реката, са
известни три по-големи извора с общ дебит 3,270 l/s и температура от 40 до 70 оС, по данни от
замери, проведени от комисия на 25. 10. 1945 г. [Архив, СКУ]. По такъв начин общият дебит на
находището преди 1949 г. е възлизал на 10,470 l/s, с температура от 40 до 83,2 оС.
През 1948/49 г. са били проведени първите проучвателни работи в находището и поконкретно на главния извор "Парилото" в южната група от инж. П. Петров, във връзка с
каптирането на същия извор. По негов проект е направен и първият по-модерен каптаж с шахта
(с размери 4/4 m и 2/2 m до дълбочина 12 – 16 m по различни литературни източници).
Непосредствено след каптирането изворът е имал дебит 10 -12 l/s с температура 83,4 оС,
замерени от комисия на 19. 12. 1949 г. при експлоатационно ниво на каптажа 5,50 m под терена
на кота 226,90 m [Архив, СКУ].
Преди започване на хидрогеоложките проучвания през 1957 г. дебитът на каптажа е бил
10,5 l/s с температура на водата 81,2 оС, установени на същото експлоатационно ниво. От
останалите извори са каптирани изворите "Модерната баня" и "Пералнята". Каптажите им
представляват шахти с дълбочина не повече от 1,5 m. "Моханската чешма" е каптирана с
примитивен турски каптаж. Известният извор "Мирото" от Поленишката група е каптиран
съвсем примитивно. Главният "Поленишки извор" е каптиран с една бетонна шахта с размери
2 х 2 m и дълбочина 0,80 m. По такъв начин, преди започване на сондажните хидрогеоложки
„Геохидродинамика” ЕООД
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проучвания през 1957 г. сумарният дебит на находището е възлизал на 15,80 l/s с температура
на водата от 23 до 81,5 оС в 9 каптирани извора в т.ч. и три малки изворчета в и до откритата
баня “Мирото” [Мундров и Христов, 1959].
През 1957/59 г. от ИПП “Водоканалпроект” са проведени първите подробни
хидрогеоложки сондажни проучвания на Санданското термоминерално находище. Прокараните
сондажи през 1957-1958 г. от ВКП изменят режима на съседните извори и на по – ранните
сондажи. При изблика на горещия фонтан от най – западния сондаж, тези в СИ изворна група
продължават да текат. През периода 1957 и 1958 г. ВКП прави общо 9 сондажа. Най –
дълбокият от тях е Сондаж № 6 е с дълбочина 440 m, разположен над изворната група, на една
от градските улици, 60 m северно от стария хотел.
Таблица № 3.1. Основни технико-геоложки данни за Сондаж №6
1. Г Е О Л О Ж К И Р А З Р Е З н а М С № 6 В К П
Геоложки
индекс

Интервал:
от.....m до.....m

Qal

0.0-17.00

Глина тъмнокафява плътна кафява с валуни

sdN1

17.00-440.00

Пясъчник сивозеленикав и розов с прослойки
от разнозрнест конгломерат от 0,15 м до 1,50
м на места силно разложен до пясък

Литолого–петрографско описание

2. Вид на сондиране: роторно-въртеливо
със сонда БУ-20БМ

Установен приток

Метод на разкриване на раб. интервал:

3. КОНСТРУКЦИЯ НА МС №6 ВКП
Интервал на
сондиране
от.....m до.....m

Диаметър на сондиране,
mm

Интервал на
обсаждане
от.....m до.....m

Външен
диаметър на обс.
тръба, mm

Обсадна тръба
(описание)

0,00-18,30

350

0,00-18,30

273

стомана

18,30-47,50

250

18,30-47,50

219

стомана

47,50-440,0

220;150;130;109

Интервал на
циментация от.....m
до.....m

Гол ствол

4 . Х И Д Р АВ Л И Ч Н И И З С Л Е Д В А Н И Я з а М С № 6 В К П
Дата на
изследване

Геоложки
индекс

1958 г.

sdN1

Фактич.
горнище
долнище

Статично
ниво
Нст, m

Дебит
Q
l/s

+3,00

7,20

Понижение
S, m

Относ.
дебит q,
l/s.m

Температура
t, ˚C

Продължителност
h, часа

Метод на
изследване

82,0

През 1965 – 1966 г. ГПП-София прокарва на изток от реката най – дълбокия сондаж в
находището до 1016 m – Сондаж №1хг, от който е получен самоизлив с начален Q = 12 l/s и t =
76°С, вследствие на което намаляват дебитите на изворите и предишните сондажи (П. Петров и
др. 1970). Сумарният дебит на находището преди прокарване на Сондаж №1хг е възлизал на
21,80 l/s (според протокол на комисия от 24.04.1962г.) При първия самоизлив от Сондаж №1хг
са намалели „Поленишките извори”, а „Мирото” и изворът над болницата пресъхват. След
включване на сондажа в експлоатация през 1969 г. той указва влияние на всички
водоизточници, които намаляват дебита си, а напълно пресъхват „Мирото” и извора при
„Турската баня”.

„Геохидродинамика” ЕООД
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Таблица №3.2.Основни
Кръстев,1969)

технико-геоложки

данни

за

Сондаж

№1хг

(По

1. Г Е О Л О Ж К И Р А З Р Е З н а С о н д а ж № 1 Х Г
Геоложки
индекс

Интервал:
от.....m до.....m

Установен
приток

Qal

0.0-19,80

sdN1

19,80-60,00

Пясъчник слабоспоен с алевритова структура

60,00-550,0

Алтернация от пясъчници и конгломерати със преобладаване на пясъч

Литолого–петрографско описание
Чакъли, блокаж и едри валуни от гранити

Алтернация от пясъчници и конгломерати със преобладаване на
конгломератите

550,0-1016,20
2. ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВ АНИЯ
Интервал: от.....m до.....m

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Забележка

Проведени са четири термокаротажа,
три от които некачествени а последния
от 0,00 до 1010 м качествен
3. Вид на сондиране: роторно-въртеливо
Метод на разкриване на раб. интервал:
със ЗИФ1200А
Метод на усвояване на раб. интервал: глинеста промивка от 0,00-689,60 м, надолу е сондирано с чиста вода
4. КОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ за сондаж 1ХГ

Диаметър на сондиране,
mm

Интервал на
обсаждане
от.....m до.....m

Външен
диаметър на
обс. тръба,
mm

Обсадна тръба
(описание)

Интервал
на
циментация
от.....m
до.....m

0,00-126,00

ф170

0,0-126,00

Ф168 мм

желязна

0.0-126.0

126,00-689,60

ф130

0,00-689,00

Ф127мм

689,60-869,90

ф110

679,00-869,00

Ф108

869,90-1016,20

ф91

Интервал на
сондиране
от.....m до.....m

0.0-690.0

5. Д АННИ ЗА ФИЛТЪР А на сондаж 1ХГ
Име на
водоносен
хоризонт
термални
пукнатинни
води в
дълбоките и
разломени
зони на
гнайсовия
комплекс и
неогенските
седименти

Геоложки
индекс
N1 sd- РεС

Интервал
на
филтъра
от....m
до....m
679,00869,90

Наличие на
Тип на
филтъра

Външен
диаметър
mm

Вътрешен
диаметър
mm

Описание на
филтъра

засипка
да/не

тръба Ф108
желязна

Телескопична
обсадна
прорези с
размери 10-15 х2
см мм

Извършена
префорация на
250 м, на 300м,
325м, 346
м,365м,370м
380м и на 450м с
обхват 2 м.л.
Характер по усл.
на залягане

Колектор

напорен

Алтернация
от
пясъчници и
конгломерати

„Геохидродинамика” ЕООД
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Продължение на Таблица № 3.2. Основни технико-геоложки данни за Сондаж
№1хг
6 . Х И Д Р АВ Л И Ч Н И И З С Л Е Д В А Н И Я
Дата на
изследване

Геоложки
индекс

Фактич.
горнище
долнище

Статично
ниво
Нст, m

Дебит
Q
l/s

Понижение
S, m

Относ.
дебит q,
l/s.m

Температура
t, ˚C

30.03.1965

19,80-42,0

0,031

37

22.04.1965

19,80-126,0

0,052

47

12.07.1964

19,80162,90

20,0

80

15.09.1965

19,80-700,0

0,20

53

16.11.1965

19,80705,70

4,0

72

17.11.1965

19,80710,90

7,0

74

11,10

75

13,10

75

13,30

74

10,60

74

74

13,725
На
самои
злив

74,80

75

10,225

18.11.1965

N1 sd

4.12.1965
16.12.1965
5.04.1966

05.1967г.
2628.10.1967г
.
26.1001.11.1967г
.
01.1105.11.1967г
.

19,80713,50
19,80722,00
19,80752,80
19,801016,20

Продължителност
h, часа

25011016,20

ДВН
+7,00

3,81

3,50

1,038

74,0

57

25011016,20

ДВН
+3,50

7,62

7,00

1,088

74,0

72

25011016,20

терена

10,67

10,50

1,016

74,0

72

Метод на
изследване

Тристъпален
тест -I
стъпало
Тристъпален
тест -II
стъпало
Тристъпален
тест -II
стъпало

През 1989 г. ГПП-София прокарват 4 геотермични сондажи по долината на р. Санданска
Бистрица, всеки с дълбочина по 300 m (А.Тошев, 1992 ф), които не установяват водоносни
зони.
Сондаж 1хг прокаран през 1991-1992 г. до гара Сандански разкрива Q само 1 l/s, при t
на водата 23°, при неизвестно понижение на водното ниво, като не е анализиран и състава на
водата (А.Тошев, 1992 ф).
2.1. Режимни наблюдения на водоизточниците в находището
Систематизирайки наличните данни от докладите на ИПП “Водоканалпроект” през
периода 1957/60 г. можем да представим следната информация за извършените режимни
наблюдения на водоизточниците в находището.

„Геохидродинамика” ЕООД
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Таблица №4.1 Режимни наблюдения на изворите от находище „Сандански” през периода
1957-1960 (Мундров)
Режимни наблюдения
Водоизточник Събирателна Каптаж №3
Извор
Каптаж
Извор
шахта под под
№1под
№5
„Мирото”
банята №3 болницата
болницата „Поленица”
Дата
23.04.1957
23.04.1957 23.04.1957 23.04.1957 23.04.1957
Дебит
0,025
2,620
0,05
Q l/s
Температура:
66,40
62,4
37
69
о
t С
Други
Отделя
изследвания
газове
Водоизточник

Дата
Дебит
Q l/s
Температура:
о
t С
Други
изследвания
Водоизточник

Чешма
„Мирото”

03.10.1957

Дата
Дебит
Q l/s
Температура:
о
t С

04.10.1957 03.10.1957

23.04.1957

Извор
„Мирото”

0,5

23.04.1957
81
10

Извор
№3

03.10.1957 03.10.1957

Събирател
на шахта
под
болницата
№3
03.10.1957

0,02

0,015

2,620

0,130

0,065

2,30

38,50

43,50

37

69

54

56

67

Каптаж
№7
3.10.1957
0,125
61

Каптаж
№8
04.10.1957
10,5
81,4

Извор
Събира№3
телна
шахта
под №5
под
турстата
баня
03.10.1957 19.02.1958
0,06
2,170
69,40

45,0

Отделя
H2S
Гьола при
„Мирото”

Каптаж №8

Дата
12.06.1958
Дебит
10,0
Q l/s
Температура:
80,0
о
t С
Водоизточник

Извор №2
Извор
№1под
болницата

23.04.1957

Каптаж
№8

0,055

Дата
19.02.1958
Дебит
0,015
Q l/s
Температура:
37,0
о
t С
Други
изследвания
Водоизточник

Гьола при
„Мирото”

Каптаж
№7

„Мирото”
чешмата

19.02.1958

Каптажна Каптажна
шахта №3 шахта №7

19.02.1958

19.02.1958

Извор
„№1 под
болницата
13.06.1958

Извор
№3

13.06.1958

0,50

0,50

0,140

0,015

0,05

35,0

66,50

61,50

30

42

Извор №4 Събирателна Каптаж
шахта под №5+сонд
аж №2
болницата
Турска
№3
баня
12.06.1958 12.06.1958 12.06.1958
2,55
0,02
2,05
23

69,00

67,0

Отделя
H2S
„Мирото”
„Мирото”
Каптажна
Сондаж №3
чешмата шахта №3
13.06.1958

12.06.1958

23.10.1958

Каптажна
шахта №5
23.10.1958

0,02

0,02

2,06

1,50

67,0

35,0

65,0

68

Каптаж
№8
23.10.1958
10,50

Мирото”
чешмата
23.10.1958
0,055
32,60

Каптаж
КЕИ
Каптаж №5
№3
8+МС 6
22.07.1960 22.07.1960 22.07.1960

Гьола
при
„Мирото”
23.10.1958
37,0

Извор№4
24.10.1958
0,015
22,00

Каптаж №3

Каптаж №5

8.04.1960

8.04.1960

КЕИ
8+МС 6
8.04.1960

Каптаж
КЕИ
Каптаж №5
№3
8+МС 6
21.09.1960 21.09.1960 21.09.1960

1,20

0,90

17,5

1,80

0,904

17,40

1,80

0,90

17,30

63

67

82,0

61,80

66,10

81,5

63

67

82,0

Режимни наблюдения на цялото находище
Дата
11.03.1958
Сумарен
Дебит
23,85
Q l/s
Температура:
33-81
о
t С
Дата
30.09.1961
Сумарен
Дебит
Q l/s
Температура:
о
t С

04.04.1959

08.04.1960

23.07.1960

23.09.1960

25.12.1960

20,50

19,80

20,08

20,0

20,66

19,95

33-81

40-82

40-82

63-82

63-82

63-82

24.04.1962

01.12.1965

11.03.1966

20.05.1961

20.07.1961

21,40

21,85

63-82

62,82

26.03.1969

20,99

21,80

25,0

20,80

20,36

62-82

61,50-82

51-32

42-82

51-82
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За периода 1966-196 7г. са налични следните данни за извършени режимни наблюдения
в Сондаж №1хг по доклада на ГПП-София с автор Зл. Кръстев от 1969г.
Таблица №4.2 Режимни наблюдения на Сондаж №1хг
(Кръстев,1969)

през периода 1966-1967

Режимни наблюдения на сондаж 1 ХГ
Дата
29.04.1966 11.05.1966 27.05.1966 20.08.1966
Дебит
10,60
10,60
9,52
13,725
Q l/s
Температ
74
73,50
74
74,30
о
ура: t С
Дата
14.11.1967 20.12.1967 20.01.1968 23.02.1968
Сумарен
Дебит
9,314
9,20
9,20
9,22
Q l/s
Температ
79,50
79
79
79
о
ура: t С
Дата
17.05.1968
30.05.1968 08.06.1968 21.06.1968
Сумарен
8,115
8,812
8,012
8,012
Дебит
Q l/s
Температ
79,00
79
о
ура: t С
Дата
30.08.1968
08.10.1968 17.10.1968 25.10.1968
Сумарен
Дебит
7,90
8,120
8,120
8,120
Q l/s
Температ
79,50
79,50
79,50
о
ура: t С

25.05.1967

17.08.1967

28.09.1967

9,680

9,40

9,208

79

79,5

79,50

22.03.1968

3.04.1968

9,20

10.10.1967
9,20

03.11.1967
10,6

79,50

74

12.04.1968

19.04.1968

24.04.1968

9,20

8,849

8,115

8,115

79

79

79

79

79

27.06.1968

04.07.1968

20.07.1968

25.07.1968

21.08.1968

8,12

8,012

8,118

8,012

8,060

20.11.1968

26.03.1968

8,070

9,00

79,50

74

Информация за водните ресурси на водоизточниците в рамките на находище
„Сандански” е налична и от хидрогеологичните годишници на ГУ „Хидрология и
метеорология”, изготвени проектни разработки и др. литературни източници. В таблиците подолу са представени систематизирани по години данни за всеки водоизточник.
Таблица № 4.3. Данни от режимни наблюдения за Сондаж № 1хг
Дата
05.04.1968 г.
04.18.1973 г.
06.15.1973 г.
09.28.1973 г.
02.06.1974 г.
06.29.1974 г.
10.26.1974 г.
07.25.1975 г.
07.18.1976 г.
15.01.1976 г.
31.03.1976 г.

„Геохидродинамика” ЕООД

Вид на измерванията
Замервания на температурата
Замервания на температурата
Замервания на температурата
Замервания на температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата

Q, l/s

6,7
6,7
6,7
6,7
6,870
6,1
6,1

TоC
72,0
58,0
57,0
56,0
74,0
74,0
74,0
76,0
75,0
76,0
76,0
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Таблица № 4.4. Данни от режимни наблюдения за Сондаж № 6
Дата
05.04.1968 г.
03.26.1969 г.
15.01.1976 г.
31.03.1976 г.

Вид на измерванията*

TоC

Q, l/s

Замервания на температурата
Замервания на температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата

72,0
74,0
76,0
76,0

6,76
6,76

Таблица № 4.5. Данни от режимни наблюдения за КЕИ №8
Дата

23.04.1957 г.
04.10.1957 г.
12.06.1958 г.
23.10.1958 г.
03.26.1969 г.
28.03.1972 г.
22.07.1972 г.
29.09.1972 г.
04.18.1973 г.
06.15.1973 г.
09.28.1973 г.
02.06.1974 г.
06.29.1974 г.
10.26.1974 г.
07.25.1975 г.
01.15.1976 г.
03.31.1976 г.

Вид на измерванията
Замервания на дебита, температурата и
химическия състав
Замервания на дебита, температурата и
химическия състав
Замервания на дебита, температурата и
химическия състав
Замервания на дебита
Замервания на температурата
Замервания на температурата
Замервания на температурата
Замервания на температурата
Замервания на температурата
Замервания на температурата
Замервания на температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата

TоC

Q, l/s

81,0

10,0

10,5

81,4

10,0
10,50

80,0
83,0
72,0
72,0
72,0
73,0
73,0
74,0
73,0
73,0
73,0
73,0
83,0
83,0

6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9

Таблица № 4.6. Данни от режимни наблюдения за Сондаж 1ХГ, Сондаж № 6
и КЕИ № 8
Дата
04.18.1973 г.
06.15.1973 г.
09.28.1973 г.

Вид на измерванията

TоC

Q, l/s

Замервания на дебита
Замервания на дебита
Замервания на дебита

15,0
15,0
15,0

Таблица № 4.7. Данни от режимни наблюдения за Сондаж №6 и КЕИ № 8
Дата
08.04.1960 г.
22.07.1960 г.
21.09.1960 г.
30.04.1960 г.
03.09.1960 г.
„Геохидродинамика” ЕООД

Вид на измерванията
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на дебита и температурата
Замервания на температурата и химическия
състав
Замервания на температурата и химическия
състав

Q, l/s
17,5
17,40
17,30

TоC
82,0
81,5
82,0
82,0
86,20
14
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Въз основа на представените данни в табличен вид могат да се направят следните
изводи:
- Данните за режимните наблюдения на Сондаж 1хг са от периода 1968-1976 г. и
включват както замервания само на температурата, така и замервания на температурата и
дебита. Резултатите от замерванията показват, че в началото на наблюдавания период
температурата на водата от сондажа намалява значително в сравнение с първоначално
измерената, но с течение на времето тя нараства и дори я надвишава. Дебитът на водата от
сондажа, от своя страна, постепенно намалява.
- При Сондаж № 6 има относително най-малко замервания в сравнение с останалите
водоизточници от находището. Те са от периода 1968-1976 г. и включват както замервания на
температурата, така и замервания на температурата и дебита. Резултатите от измерванията на
температурата показват нарастване с 4оC за 8-годишен период.
- Режимните наблюдения за КЕИ № 8 са извършени в периода 1957-1976 г. През
първата година на изследвания период са направени 2 замервания на дебита на водите,
показващи рязък спад от 81 на 10,5 l/s. През следващата година дебитът се стабилизира около
10-10,5 l/s, като в края на периода водното количество продължава да спада и в периода 19741976 г. се задържа на равнище 6,9 l/s.
Въз основа на проведените в периода 1968 -1976 г режимни наблюдения, през 1980 г са
утвърдени експлоатационни запаси на находището по старата нормативна уредба.
Съгласно Протокол решение № 1 от 30.09.1980 г. на Комисията по запасите на
минерални води и други суровини към МНЗ – СКИ, за находище „Сандански” са определени
експлоатационни запаси от минерална вода в Категория А-19,60 l/s. В заповедта е указано, че
запасите касаят сборния ресурс на сондажите + КЕИ № 8.
3. Детайлна геолого-хидрогеоложка характеристика на находището на минерални
води.
3.1. Геолого-тектонски строеж на района.
В геолого структурно отношение разглежданият район се отнася към централните
части на Сандански грабен, запълнен от неогенските седиментни скали и кватернерни и
отложения. Най-мощни са разрезите на неогена в Санданския грабен, където са диференцирани
няколко литостратиграфски единици (Фиг.№ 2)

„Геохидродинамика” ЕООД
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Фиг.№ 2. Геоложка карта на района находище на минерална вода „Сандански”. М 1: 50 000
(По Загорчев, Динкова 1988)

Грабенът е формиран в резултат на късноалпийски тектонски прояви по главните
разломни зони – Западнопиринска и Огражденска. Неогенските седименти покриват и
фосилизират Струмската разломна зона.
В седиментите на Санданския грабен са отделени четири литостратиграфски единици :
9 Делчевска свита ( dN1)- от червени пясъчници и алевролити;
9 Катунска свита ( ktN1)- червени конгломерати и пясъчници;
9 Санданска свита (sdN1)- пясъчници, алевролити и конгломерати;
9 Калиманска свита (ka N1) –конгломерати и пясъчници;
В разглеждания район се установяват седиментите на Санданската и Делчевската свита
описани по-подробно по-долу в текста.
Делчевската свита ( dN1) е изградена е от червени до кафяво-червени- алевролити,
прослоени от слабо споени, червени пясъчници и от сиви пясъчници с овъглени растителни
останки. Мощността на свитата варира от 150-200 m до 600 m. Делчевската свита заляга
непосредствено върху подложката на грабена, която в западните му части e от гнайсово –
„Геохидродинамика” ЕООД
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мигматитовия комплекс от Огражденския хорст. В северозападна посока се разкриват
неподелени неогенски седименти, представени от конгломерати, пясъчници и глини.(Загорчев,
1991)
Неогенските седименти от грабена залягат моноклинално на изток- югоизток с наклон
на пластовете 15-200. Общата посока на грабена е 340 –350о.
Санданска свита ( sN1). Състои се от незакономерна алтернация от конгломерати,
пясъчници, алевролити с отделни прослойки от глини и въглища. Преобладават сиви и сивозеленикави пясъчници, а по-рядко се срещат и жълтеникави или сивобели седименти.
.(Загорчев, 1991)
Въглищните пластове са в две въгленосни нива -долно Марикостинско с 5 до 8 пласта и
горно Хотовско с 3 до 4 пласта. Общата дебелина на свитата варира от около 1800 м до 1500м.
Санданския грабен е ограничен от нарушенията на Огражденската зона и от изток от
Западнопиринската разломна зона (Брежански, Горноспанчевски и Петровски разлом).
Неогенските седименти покриват и фосилизират Струмската разломна зона. Грабенът е силно
удължен в юг-югоизточно направление, като в района на гр.Мелник - с.Горно Спанчово
чувствително се разширява в източна посока. Преобладава тенденция към моноклинално
затъване на пластовете на СИ с наклон до 5 0, рядко до 200.
В района най-големи площи заемат Струмската и Петричката грабеновидна долина. За
формирането на долината на р.Струма водещо влияние оказва Струмския разлом. В долината се
различават проломни (при с.Железница и с.Крупник) и котловинни участъци (в района на гр.
Симитли и южно от гр.Кресна), в най-южните участъци, в района на с. Тополница и
Марикостиново долината е значително разширена.
По-голяма част от котловинните участъци са образувани за сметка на слабоспоени
плиоценски седименти.
От речните тераси в долината на р.Струма най-голямо развитие има заливната тераса. Тя
достига до 1,5 - 2 км широчина и височина до 3-4м. Изградена е изцяло от алувий (чакъли,
пясъци и глини) с мощност до 20 м. .(Загорчев, 1991)
3.2. Хидрогеоложка характеристика на района.
Санданският басейн (Санданско-Мелнишки басейн (котловина); Санданско поле) е
дълбока асиметрична грабенова структура (Струмски грабен). От оградните хорстови масиви се
ограничава с дълбоките Западнопирински и Струмски разседи. На югозапад се свързва с
напречната долина на р. Струмешница. На север неогенските седименти от басейна се
разпространяват в районите на с. Ощава и Брежанския въглищен басейн.
Санданският басейн се отличава със своята колоритна природа, равнинен и хълмист,
дълбоко ерозиран релеф, топъл преходно-средиземноморски климат, плодородни почви,
забележителен геоложки строеж и неотектонско развитие, минерални и скални полезни
изкопаеми и хидроложко разнообразие – богатство от студени, повърхностно течащи и
подземни води, многобройни горещи и хладки минерални води. (Фиг. №3)
Басейнът е изпълнен с неогенските (алувиални, пролувиални, езерни-моласоидни)
седименти с пъстър и променлив литоложки състав и фациес. При последните изследвания са
отделени 3 цикли на седиментация и 4 литостратиграфски свити от: слабоспоени конгломерати,
скални блокажи, пясъчници, пясъци, алевролити и глини (E. Kojumdjieva, 1982). Дебелината на
седиментите в средата на грабена надвишава 1200 m. Направените проучвателни сондажи до
дълбочина 1000 m не преминават цялата им дебелина.
Възрастта им е датирана от среден миоцен до понт-дак.
Общо взето, комплексът от неогенските седименти, поради разнородния си бързо
изменящ се състав и при ниските валежни количества в самата котловина е слабо водоносен.
„Геохидродинамика” ЕООД
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Неголеми ресурси от порови води се съдържат в по-проницаемите пясъчни и чакълни лещи и
прослойки.
От приповърхностната зона в речно-овражната система се дренират рядко извори с
дебит най-често по-малък от 1 l/s.
В дълбоките (пясъчни, пясъчникови и др.) прослойки, с проучвателните сондажи на
някогашните КГМР и “Редки метали”, са разкрити, главно в южната половина на басейна,
артезиански субтермални и термоминерални води. От 21 предимно малодебитни сондажи
продължават да изтичат сумарно ∼ 15 l/s и t от 20 до 27°C. С t от 34-40°C са артезианските води
от сондажите при селата Лешница, Левуново и СИ от Хотово; и 50°C от дълбокия сондаж в
Кромидово (973 m). Сумарното количество на самоизливащите се неогенски напорни води от
всички артезиански сондажи е 25 l/s.
По химичен състав поровите артезиански води са алкални, HCO3-(HCO3-SO4 или SO4 HCO3) – Na и флуорни с М от 0,3 до 0,9 g/l (П.Ст. Петров, 1998).
Кватернерните алувиални и пролувиални водоносни чакъли, валуни и пясъци са
разпространени в ниските речни тераси и pr Q край планинските склонове.
Дебелината на наносите по заливните и ниските надзаливни тераси на р. Струма и
притоците и е до 20-25 m; (на отделни места до 40 m по Г. Иванов., 1977). Те често са покрити с
глинесто-песъчлив почвен слой с дебелина от 2 до 5 m. При наличие на глинеста покривка
поровите води локално придобиват слаб напор.
Филтрационните свойства на водоносния хоризонт са високи; относителните дебити q
при водочерпенията обикновено варират от 3,5 до 7,5 l/s.m, като крайни величини са 0,9 и над 8
l/s.m и qmax достига на места 10 – 30 l/s.m.(Петров,1998)
В наносните конуси край планинските склонове и при устията на реките и доловете
повърхностно-течащите води често се губят и преминават в “подруслови” потоци.
Естествените ресурси в речните наноси при вероятен модул на подземния отток около 3
l/s.m2 ще възлизат на не по-малко от 350 l/s (Петров,1998).
Докамбрийските гнайсови свити изграждат блоково – разломния дълбок фундамент на
басейна под неогенския пълнеж. В по-голямата си част гнайсите са почти безводни. От
дълбоките сондажи, които навлизат в тях, водопритоци не са получени. Единствено
водопроницаемите разломни зони (предимно с ЮЗ – СИ ориентация) провеждат и дренират
горещите минерални води от Пиринската ХГС в естествените изворни находища: Градешка
баня, Сандански, Левуново и Марикостиново. Сумарният естествен динамичен отток от
находищата е 70 l/s. (Петров,1998)
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Фиг.№3. Хидрогеоложка карта на района на Сандански М 1: 200 000 (По Чонев,1965)
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4. Съоръжения, чрез които е разкрито находището. Описание на съществуващите
водовземни съоръжения в находище „Сандански”, Община Сандански.
Хронологията на извършените проучвания в находище на минерална вода „Сандански”,
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 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 (1957,1959) и
Христов (1969).
4.1.КЕИ №8.
Главният извор „Парилото” е каптиран през 1948-1949 г. от инж. Павел Петров. Главен
каптаж № 8 представлява вертикална бетонна колона достигаща дълбочина 15,50 м. Колоната е
навлязла от 10-тия до 15,50 м в силно сбити водонепропускливи седименти представени от
пясъчници с глинесто песъчлива спойка. Състоянието на циментовия каптаж е сравнително
добро. Водата от шахтата се излива на кота 226,90 м и по тръбопровод се отвежда към шахта
отдушник. Върху двете шахти са монтирани метални капаци. (Снимки с №№1.1-1.4)

Снимка №1.1. Шахта отдушник към КЕИ №8 от
находище „Сандански”.

Снимка №1.2. Разпределителна шахта от сондаж №6+
КЕИ №8 от находище „Сандански” и капаци на шахтата и
ПС към нея.

Снимки с №№1.3-1.4. Входове към разпределителната шахта от сондаж №6+КЕИ №8
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Снимки с №№1.5 и 1.6.Оборудване на ПС към разпределителната шахта от сондаж №6+
КЕИ №8. Състояние към м.10.2011г.

Изливащите се на кота 226,90 м минерални води от каптирания извор, постъпват в
шахта-отдушник, директно. От тази шахта водите се отвеждат по етернитов тръбопровод в
разпределителната шахта-резервоар. Върху последният е построено заведение със санитарен
възел. Последното обстоятелство е в разрез със законовите изисквания на Наредба № 3 за СОЗ.

Снимки с №№2.1-2.4. Състояние на разпределителната шахта на сондаж №6+КЕИ №8 към м.10.2011г.
Вътрешен вид
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Снимки с №№2.5-2.6. Състояние на разпределителната шахта на сондаж №6+КЕИ №8 към м.10.2011г. Външен вид

4.2.Сондаж № 6
Каптирането на Сондаж №6 е извършено през 1959 г. Направен е изкоп с дълбочина 4,6
м, който е укрепен за да не се срутят съседните постройки. В изкопа е направена кръгла
бетонова шахта с вътрешен диаметър 1,5 m и външен 1,90 m с дебелина на стената 0,20 m. След
2,0 m височината над дъното на шахтата е била стеснена за да се образува отвор в горната част
на същата с диаметър 0,70 m. На 0,30 m над дъното е било забетонирано парче Ø 150 mm.
Същото е било свързано със спирателен кран Ø 125 mm и от там с парче за съществуващия
водопровод към бившите оранжерии и др.консуматори. На спирателния кран е била сложена
удължена охранителна гарнитура поместена в етернитова тръба с Ø 125 mm до терена, където е
завършвало с предпазно чугунено гърне.
Отвътре и отвън шахтата е била замазана с гланцирана циментова замазка. Отгоре
шахтата е затворена с ж.б. капак подмазан с циментов разтвор. Преливната тръба е била
поставена на 0,15 m под капака и с етернитова тръба се е отвеждала към съществуващата
канализация. Слез изграждане на шахтата сондажната тръба е отрязана на 0,30 m от дъното на
ниво на водовземната тръба. Впоследствие след разкрепяването, изкопа е обратно засипан и
трамбован като движението по улицата е възстановено.
Експлоатацията в миналото се е осъществявала по следния начин: През зимните месеци
спирателния кран на сондаж №6 е бил напълно отворен и от каптажа се е взимало до 10 l/s.
През лятото спирателния кран е бил притворен и вода се е взимала само за банята. Извършвала
се е промяна на експлоатационните нива.
Понастоящем Сондаж № 6 е затворен под улична настилка на ул. „Христо
Ботев.(Снимка № 3.1)
На тротоара на улицата има шахта, в която се вижда тръба на Ø 146mm със спирателен
кран. (Снимка № 3.2) Водите от сондажа се изливат на кота 235,18 mm при дебит около 7,0 l/s
и експлоатационното ниво 4,10 m под терена. На това ниво е заложен отдушник и тръбопровод,
по който водата постъпва към разпределителна шахта.
Изливащите се на устието на сондажа, на кота 235,18 m минерални води, по етернитов
тръбопровод постъпват в каптажна шахта. По трасето на тръбопровода са изградени две
шахти: първата е с монтиран един спирателен кран, а във втората са монтирани два спирателни
крана и от нея се извършва водоползване директно с помпената станция за хотелски комплекс
"Свети Врач". (Снимки с №4.1 и 4.2) Когато не се извършва водоползване по тръбопровод
водите се изливат в разпределителната шахта. (Снимки с №№3.5 и 3.6)
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Снимка №3.1. Местоположение на Сондаж №6
от находище „Сандански” и шахтата със
спирателен кран

Снимка №3.1. Шахта със спирателен кран
Ø 146mm към Сондаж №6

Снимка №3.3. Кранова шахта със спирателни Снимка №3.4. Кранова шахта със спирателни
кранове от Сондаж №6.Външен вид
кранове от Сондаж №6.Вътрешен вид

Снимка №3.5. Изливане на излишни води от
Сондаж №6 в разпределителната
шахта при
оптимална работа на тласкателните помпи на
хотелски комплекс „Свети Врач”.
„Геохидродинамика” ЕООД

Снимка №3.6. Изливане на цялата вода от
Сондаж №6 в разпределителната шахта, когато
не работят тласкателните помпи на хотелски
комплекс „Свети Врач”.
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Снимки с №№4.1 и 4.2. Помпена станция на Сондаж №6 с тласкателните помпи
комплекс „Свети Врач”. Състояние към м.10.2011г.

към хотелски

Към настоящия момент от разпределителната шахта се черпят води за Хигиенната баня
на "Битуус" ЕООД, общинска болница "Свети Врач”, хотел "Свети Никола", хотел "Пирин",
Хотел "Медите" и хотел "Панорама". В помпената станция има монтирани още две тласкателни
помпи към нови два регламентирани ползвателя, но те все още не работят.
Минералната вода, която се използва в Хигиенната баня постъпва по тръбопровод от
разпределителната шахта във водовземна шахта. В тази шахта постъпват и излишните обеми
минерални води, когато не се извършва водоползване. (Снимки с №№5.1 и 5.2) Тези обеми
минерална вода по канализационен тръбопровод се отвеждат за заустване в река Санданска
Бистрица.
Водовземната шахта към банята (черпател) е единственото място, където могат да бъдат
замервани със задоволителна точност водните количества от КЕИ № 8 и Сондаж №6 (или само
тези от КЕИ №8, когато работят помпите на хотелски комплекс "Свети Врач"), когато не
работят помпите на регламентираните ползватели.

Снимки с №№5.1 и 5.2. Черпател –водовземна шахта към банята. Състояние към м.10.2011г.
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4.3.Сондаж № 1 хг
След изграждане на Сондаж №1ХГ, последният е бил съоръжен с два броя спирателни
кранове по 3” прикрепени към експлоатационната колона Ø 127 мм. На височина 1,20 м над
нивото на терена. Монтирано е приспособление за поставяне на манометър и пробка за водна
проба.
Каптирането на сондаж 1ХГ е извършено през 1966г. Каптажът е направен от две
еднакви помещения едното за промишлената арматура, а другото за помпено помещение и
замерване на дебита. Помещението е циментирано и е направен отток към близкото дере за
излишната вода. Помещенията са били с железни капаци с по два отдушника с Ø150 mm.
Понастоящем Сондаж №1хг е в изграден каптаж, представляващ бетонна шахта с
размери 240хЗ80 сm, с две камери – суха и измерителна. Каптажът е ограден с ограда указваща
пояс I на СОЗ.
Каптажа на сондажа е в бетонна шахта с размери на вътрешната част 200х155х117 сm.
Бетонните стени са с дебелина 20 сm, а покривът с дебелина 8 сm. Отгоре каптажът има отвор
за вход с размери 80х80 сm, който се затваря с железен капак. Горната част на каптажа е на
височина 15 см от терена. (Снимки с №6.1-6.4) В сухата камера при устието на сондажа са
монтирани 4 бр. хоризонтални спирателни кранове (СК) с Ø 125 mm и кръстачка с Ø 125 mm. В
измерителната камера могат да се извършват наблюдения за дебита на сондажа и
температурата на минералната вода и да се вземат водни проби, като отклонението към нея е
пломбирано от Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център гр.Благоевград.
Крановото регулиране на Сондаж № 1хг е в много добро състояние.

Снимки с №№6.1 - 6.4. Състояние на каптажната камера на Сондаж №1хг към м.10.2011г.
„Геохидродинамика” ЕООД
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4.4.Сондаж МС 4
Сондаж МС 4 се намира в градската градинка до къщичката на „Баба Яга” и се използва
като пиезометър по силата на изискванията на МОСВ към концесионния договор с
„Интерхотел Сандански”. Водното ниво варира между 0,80 -1,00 m под повърхността. Върху
устието на сондажа е заварена решетка. Сондажът е пълен с отпадъци и е наложително
изчистването му с компресорно водочерпене и затварянето му с метален капак, за да изпълнява
своята наблюдателна функция

Снимки с №№7.1 - 7.2. Състояние на МС 4 към м.10.2011г.

5. Предложения за определяне на съоръжения за водовземане в находище
„Сандански”, Община Сандански.
КЕИ №8, Сондаж №6 и Сондаж №1хг се ползват дълги години за балнеология, спорт и
отдих и рекреация на регламентиран режим от много хотели, болници и спортни центрове.
Водовземните съоръжения са в задоволително техническо състояние и могат да бъдат
експлоатирани още дълго време.
МС 4 може да се ползва като пиезометър след съответно прочистване, преоборудване и
установяване на неговото техническо състояние.
6. Концептуален модел на находището.
Находище на минерални води „Сандански” се намира в централната част на Санданската
котловина, която е изпълнена от мощни неогенски седименти. В самото находище е установено
(по данни от Сондаж №1хг), че тези седименти имат дебелина над 1000 m. Вероятно
плиоценските пластове залягат върху гнайси от долната серия на метаморфния комплекс,
разкриващи се североизточно и западно от гр. Сандански в склоновете на Пирин при с.
Лиляново и Огражден . В най-горната част на геоложкия разрез се разкриват кватернерни
алувиални наноси на р. Санданска Бистрица и склонов насип.
Неогенските наслаги, образуват мощен седиментен комплекс, представен предимно от
пясъчници и конгломерати. Във вертикална посока литоложки изменения почти не се
наблюдават. Еднаквостта на скалите от най-дълбоките и най-плитките части на Сондаж №1ХГ
е указание за подхранваща провинция, търпяла непрекъснато изменение на ерозионния базис.
Поради тази причина интензитетът на свличане на денудирания материал от билата и
склоновете на ограждащите планини е бил различен. Това явление е зафиксирано във фациеса
на седиментите. Наблюдават се нива, където конгломератите са от едър блокаж (валуни) с
размери повече от метър в диаметър и други, където късовете в конгломератите са дребни и
равномерно разпределени. Оцветяването (в отделните интервали) от виолетовочервени до
„Геохидродинамика” ЕООД
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ръждиви тонове, дължащо се на наличието на железни хидроокиси е указание за окислителен
плитък басейн. Седиментите имат континентален характер.
Алувиалните отложения, залягащи върху неогенските седименти, са представени от
едри валуни с чакълесто-песъчлив запълнител или глина с чакъл и валуни. Дебелината им в
участъка на находището варира между 7 и 22 m (по данни от сондажните изработки).
Излазът на минералната вода в гр. Сандански се осъществява по тектонски пукнатини,
причинени от разседи, които освен подложката са засегнали и неогенските седименти.
Местоположението на естествените минерални извори
показва, че повечето от
високотемпературните извори са разположени по една линия с посока север-юг, минаваща през
Градешка баня, Сандански, Левуново и Марикостиново. Това подреждане най-вероятно е
свързано с наличието на стар разлом в кристалинната подложка с посока север-юг,
фосилизиран от неогенските седименти [Костадинов ,1957]. Пресичането на този разлом с
дислокацията по долината на р. Санданска Бистрица, вероятно е причина за термо минералното проявление при гр. Сандански. Има всички основания, разседът с посока СИ-ЮЗ
да се приеме за термоводоносен, поради това, че той е по-млад от другите системи разседи, по
които се е формирал Санданският грабен (котловина) и се явява косо разположен спрямо тях.
Същият вероятно засяга и високо разположения гранитен масив на Пирин, където се намира
областта на подхранване на термо-минералните води.
Границите на находището могат да се очертаят твърде условно и като цяло заемат
Санданската котловина. Единствената сигурна локация е тази на естествената зона на
дрениране, в североизточната част на гр. Сандански, в близост до р. Санданска Бистрица.
7. ОПИТНО-ФИЛТРАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
7.1 Уводни бележки
За определяне на хидрогеоложките параметри на термо-водоносната зона, в която е
формирано находище „Сандански”, както и на експлоатационните ресурси на самото находище,
в участъка са проведени детайлни опитно-филтрационни изследвания и наблюдения. Същите
включват следните дейности:
1. Проучване на съществуващата експлоатация на находището преди провеждането на
ОФИ.
2. Геодезично заснемане на експлоатационните водоизточници с котиране на мерните
точки.
3. Провеждане на многостъпален хидравличен тест на Сондаж №1хг.
4. Разделно измерване на дебита на Сондаж №6 ВП и КЕИ №8.
5. Измерване на температурата, pH и специфичната електропроводимост (СЕП) по
време на опитно-филтрационните работи.
6. Вземане на представителни водни проби за физикохимичния състав и
радиологичните показатели на минералната вода.
7. Възстановяване на водните нива след прекратяване на хидравличния тест с
наблюдения за покачването на водните нива.
Точното местоположение на експлоатационните водоизточници е показано на Фиг.
№№1.1 и 1.2 и на Графични приложения с №№ 1 и 2, а в Табл. № 1 са дадени техните
координати, кота терен, кота мерна точка и кота СВН към датата на изпитанията.
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7.2 Резултати от проведените ОФИ.
7.2.1 Хидравличен тест на Сондаж №1хг
Сондаж №1хг се експлоатира с променлив дебит на водочерпене в рамките на
денонощия период, съобразен с нуждите от минерална вода на съществуващите ползватели. За
провеждане на хидравличния тест се наложи този график да се отмени за период от 12 часа,
която промяна беше предварително съгласувана с ползвателите.
Първоначално бе извършено възстановяване на водните нива с продължителност 6 часа
– след изключване на всички ползватели и затваряне на спирателния кран на устието на
сондажа.
След това бе проведен хидравличен тест с продължителност 6 часа - на две стъпала по
отношение на дебита. Поради острата нужда от вода за запълване на резервоарите на
ползвателите, първото стъпало на хидравличният тест започна с по-големия дебит. Промяната
на дебита (при напълно отворен спирателен кран) се осъществи чрез включването или
изключването на съществуващите помпи, инсталирани към устието на сондажа.
За измерване на налягането на устието бе използван манометър с обхват 0-600 kPa.
Дебитът на сондажа бе измерван чрез волтманов разходомер (0 – 25 m3/h), инсталиран на
изходящата тръба от устието на сондажа. (Снимки с №№8.1-8.4)
Температурата, pH и специфичната електропроводимост на водата (СЕП) бяха
определени чрез комбиниран уред HANNA HI-991300. Измерени баха следните стойности:
температура = 76 оС; pH =7,92; СЕП =614µS/cm.
Първичните данни от хидравличния тест на Сондаж №1хг са дадени в Табл.№5.

Снимки с №№8.1 - 8.4. Провеждане на ОФИ в каптажната камера на Сондаж №1хг към 5-6.10.2011г.
„Геохидродинамика” ЕООД
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Таблица № 5. Резултати от хидравличния тест на Сондаж №1хг
Сондаж 1-хг (Сандански)
Резултати от многостъпалния хидравличен тест проведен на 06.10.2011

Кота МТ -234,09 m

Дата
05.10.2011 23:00
06.10.2011 00:00
06.10.2011 00:01
06.10.2011 00:02
06.10.2011 00:05
06.10.2011 00:06
06.10.2011 00:08
06.10.2011 00:30
06.10.2011 06:10
06.10.2011 06:11
06.10.2011 06:14
06.10.2011 06:18
06.10.2011 06:22
06.10.2011 06:30
06.10.2011 06:35
06.10.2011 06:40
06.10.2011 06:50
06.10.2011 06:55
06.10.2011 07:00
06.10.2011 07:05
06.10.2011 07:15
06.10.2011 07:35
06.10.2011 07:45
06.10.2011 07:48
06.10.2011 08:00
06.10.2011 10:25
06.10.2011 10:35
06.10.2011 10:45
06.10.2011 10:46
06.10.2011 10:50
06.10.2011 11:01
06.10.2011 11:07
06.10.2011 11:17
06.10.2011 11:23
06.10.2011 11:50
06.10.2011 12:00
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време
налягане
t,
P,
min
kPa
0.00
130.00
60.00
130.00
61.00
180.00
62.00
185.00
65.00
190.00
66.00
190.00
68.00
195.00
90.00
200.00
430.00
431.00
434.00
438.00
442.00
450.00
455.00
460.00
470.00
475.00
480.00
485.00
495.00
515.00
525.00
528.00
540.00
685.00
695.00
705.00
706.00
710.00
721.00
727.00
737.00
743.00
770.00
780.00

200.00
120.00
120.00
120.00
115.00
115.00
115.00
120.00
120.00
115.00
115.00
120.00
115.00
115.00
120.00
120.00
115.00
115.00
115.00
115.00
160.00
160.00
165.00
165.00
165.00
165.00
165.00
165.00

дебит
Q,
l/s
6.58
6.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

пад
Pст - P,
kPa
70.00
70.00
20.00
15.00
10.00
10.00
5.00
0.00

0.00
7.75
7.70
7.72
7.60
7.70
7.70
7.72
7.73
7.69
7.72
7.70
7.63
7.68
7.81
7.75
7.69
7.72
7.70
7.70
3.82
3.82
3.80
3.88
3.80
3.83
3.75
3.80

0.00
80.00
80.00
80.00
85.00
85.00
85.00
80.00
80.00
85.00
85.00
80.00
85.00
85.00
80.00
80.00
85.00
85.00
85.00
85.00
40.00
40.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00

понижение
Sw = (Pст Забележка
P)*0.102, m
7.14
7.14 Възстановяване
2.04
1.53
1.02
1.02
0.51
0.00
Статично състояние
0.00 Pст = 200 kPa
8.16 начало І стъпало
8.16
8.16
8.67
8.67
8.67
8.16
8.16
8.67
8.67
8.16
8.67
8.67
8.16
8.16
8.67
8.67
8.67
8.67 край I стъпало
4.08 начало ІІ стъпало
4.08
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57 край IІ стъпало
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На Фиг. № 4 е визуализирано изменението на налягането и дебита на Сондаж №1хг по
време на хидравличния тест.
250.00

200.00

P, kPa

150.00

100.00

50.00

0.00
05.10.2011 18:00

06.10.2011 00:00

06.10.2011 06:00

06.10.2011 12:00

06.10.2011 18:00

06.10.2011 12:00

06.10.2011 18:00

Дата

10.00
9.00
8.00
7.00

Q, l/s

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
05.10.2011 18:00

06.10.2011 00:00

06.10.2011 06:00
Дата

Фиг.№ 4 Изменение на налягането и дебита на Сондаж №1хг
по време на хидравличния тест

7.2.2 Разделно измерване на дебита на Сондаж №6 ВП и КЕИ №8
При съществуващата експлоатационна схема, разделното измерване на дебита на
Сондаж №6 ВП и КЕИ №8 е възможно единствено чрез използване на водомерните устройства
към помпите на отделните ползватели.
Поради изложените по-горе съображения, измерванията бяха направени по следния
начин:
„Геохидродинамика” ЕООД
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Сондаж №6 ВП
Минералната вода от Сондаж №6 ВП чрез собствен водопровод се отвежда в черпателна
шахта, откъдето става захранване на помпената станция за хотелски комплекс "Свети Врач"
(бивша Резиденция). При изключени помпи на този ползвател, водата чрез преливен
водопровод се оттича по гравитачен път в резервоара. Измерването на дебита на сондажа се
осъществи по следния начин:
9 При включена помпа на „Резиденцията” бе определен дебит 6.95 l/s - по данни от
волтмановия разходомер, инсталиран към напорния водопровод на помпата
(Снимки с №№9.1-9.2).
9 Измереният по същото време преливен отток към резервоара беше 0.35 l/s
(Снимка №9.3).
При тази схема на измерване, дебитът на Сондаж №6 ВП е равен на сумата от двете
водни количества, а именно - 7.30 l/s. Този замер са потвърди напълно измерен по обемният
способ в общият събирателен резрвоар, когато не работят помпите на хотелски комплекс
"Свети Врач" (Снимки с №№9.1-9.4)
Температурата, pH и специфичната електропроводимост на водата (СЕП) бяха
определени чрез комбиниран уред HANNA HI-991300. Измерени бяха следните стойности:
температура = 76 оС; pH =7,61; СЕП = 654µS/cm.

Снимка №9.1.Помпена станция на хотелски комплекс Снимка №9.2. Водомер в помпената станция на хотелски
„Свети Врач”.
комплекс „Свети Врач”.

Снимка №9.3. Изливане на излишни води от Сондаж
№6 в разпределителната
шахта при оптимална
работа на помпите на хотелски комплекс „Свети Врач”.
„Геохидродинамика” ЕООД

Снимка №9.4. Изливане на цялата вода от Сондаж №6
в разпределителната шахта, когато не работят помпите
на хотелски комплекс „Свети Врач”.
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КЕИ №8
Минералната вода от КЕИ №8 се оттича по отделен водопровод до резервоара. Няма
техническа възможност за измерване на водното количество на входа на резервоара. Няма
възможност да се измери и дебитът на отточната вода от резервоара, поради повреди в
отточния канал и опасност от наводняване на терена в района на банята.
При тази ситуация, дебитът на каптажа бе определен по следния начин:
9 При работеща помпа за хотелски комплекс "Свети Врач" (бивша Резиденция),
притокът от Сондаж №6 ВП в резервоара (измерен по обемния метод) беше 0.35
l/s.
9 Едновременно бяха включени всички помпи на съществуващите ползватели,
черпещи минерална вода от резервоара. Чрез инсталираните към тях разходомери
беше определен дебитът на всяка помпа. При два от ползвателите разходомерите
бяха повредени, поради това за измерването на дебита бе използван ултразвуков
разходомер TDS-100H. Резултатите от измерването са дадени в Табл.№6.
При едновременната работа на всички помпи се получи непрекъснато спадане на
водното ниво в резервоара (под кота преливна тръба), което беше указание, че сумарният дебит
на помпите превишава съществено сумарният приток от Сондаж №6 ВП и КЕИ №8 в
резервоара. Чрез последователно изключване на част от помпите се достигна до състояние при
което динамичното водно ниво в преливната шахта, респ. в резервоара, се стабилизира на кота
228.05. Сумарният дебит на помпите към този момент възлизаше на 6.48 l/s. (Снимки с
№№10.1-10.6)
След изваждане на притока от Сондаж №6 ВП от полученото водно количество 6.48 l/s,
се получи дебит на КЕИ №8 равен на 6.48 – 0.35 = 6.13 l/s.
Температурата, pH и специфичната електропроводимост на водата (СЕП) бяха
определени чрез комбиниран уред HANNA HI-991300. Измерени бяха следните стойности:
температура = 75оС; pH =7,82; СЕП =655µS/cm-1.
Табл. №6 Дебит на помпите на отделните ползватели
Ползвател
Дебит, l/s
х-л "Медите"
х-л "Панорама"
1.47
х-л "Пирин"
1.88
Болница
Минерална баня
1.54
х-л "Св.Никола"
1.59
Общо водочерпене
6.48
Кота ДВН в резервоара

„Геохидродинамика” ЕООД

0.74

2.30

228.05
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Снимка №10.1.Помпи и водомерни възли за Снимка №10.2.Помпа и водомерен възел за хотел
„Медите” и банята в помпената станция на КЕИ "Панорама"в помпената станция на КЕИ №8.
№8.

Снимка №10.3.Помпа без водомерен възел за Снимка №10.4.Помпа за хотелски комплекс „Пирин”
балнеолечебницата в помпената станция на КЕИ без водомерен възел в помпената станция на КЕИ
№8.
№8.”.

Снимки с №№10.5-10.6. Монтиране на ултразвуков разходомер TDS-100H за измерване на водните
количества на ползвателите без водомери.
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8. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНИТЕ ДЕБИТИ НА ВОДОЧЕРПЕНЕ
8.1 Методически подход
Съгласно “Методика....., 1999 г.” [1] 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.
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.
Поради това, за оценка на технически възможният дебит на черпене Qтв от Сондаж
№1хг ще използваме хидравличния метод – базиращ се на директната оценка на
продуктивността на самия сондаж при водочерпене /водоизливане.
Методиката за оценка на Qтв се базира на апроксимацията на реалната крива Sw = f (Q)
с квадратична зависимост от вида
Sw = BQ + CQ2
(1)
където:
Sw = So + hw е понижението, получено при водочерпене / водоизливане 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
Sw
= B + CQ
Q
(2)
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
− B + B 2 + 4CS доп
2C
(3)
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].
QTB =
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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 възможният дебит на водочерпене от
Сондаж №1хг.
8.2 Оценка на допустимите понижения в сондажите
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 найчесто се използват следните препоръки за оценка на Sдоп (Hamill and Bell [146], Бочевер [15] 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:
9 при артезиански сондажи с изискване същите да работят на самоизлив, Sдоп
следва да се ограничи до устието на сондажа;
9 при сондажи с малък диаметър на експлоатационната колона, Sдоп може да се
ограничи от смукателната дълбочина на хоризонталните помпи, които се
предвижда да бъдат инсталирани;
9 при сондажи, каптиращи дълбоки водоносни хоризонти, Sдоп може да се
ограничи от техническите параметри на потопяемите помпи или конструкцията
на сондажа;
9 при опасност от възникване на суфозия (пескуване) на кладенците, Sдоп може да
се ограничи до ДВН, при което започва пескуване на кладенеца.
9 при опасност от засоляване на кладенците вследствие привличане на солени
подземни води от дълбочина или морски води в крайбрежната зона, Sдоп може
да се ограничи до ДВН при което започва засоляване на кладенеца.
9 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.
8.3 Технически възможен дебит на Сондаж №1хг
За определяне на технически възможния дебит Qтв на Сондаж №1хг е използвана
описаната в т. 8.1 методика и резултатите от проведения актуален хидравличен тест на сондажа
на 06.10. 2011 г (т. 7.2.1).
Допустимото понижение в Сондаж №1хг е определено по формулата:
Sдоп = кота СВН – кота ДВНдоп = 254.49 – 234.90 = 19.59 m
където:

кота СВН е абсолютната кота на СВН (определена преди началото на
хидравличния тест);
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кота ДВНдоп е абсолютната кота на допустимото динамично водно ниво на
сондажа при експлоатация на самоизлив;

кота ДВНдоп е приета равна на кота терен при каптажната шахта на Сондаж
№1ХГ.
За определяне на Qтв е използван математически модел QTB_SDT. Резултатите са
показани на Фиг.№ 5.
Вижда се, че към 06.10.2011, оцененият технически възможен дебит на водочерпене от
Сондаж №1ХГ е : Qтв = 13.81 l/s при кота ДВНдоп = 234.90 m
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QTB_SDT

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

© Павел П. Пенчев, 2011

ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА

ДАННИ ОТ МНОГОСТЪПАЛНИЯ
ХИДРАВЛИЧЕН ТЕСТ

Воден обект:

Находище на минерални води"Сандански"

Данни за кладенеца
Кота терен

234.90

Сондаж С-1хг

Кота мерна точка (МТ)

234.09

1

127.00

2

Вододобивна система:
Водоизточник:
Местоположение:

41° 34' 06.52692" N 23° 16' 56.69784" E Ф на екс. колона, mm

Ползвател:

Община "Сандански"

Дълбочина, m

Стъпало

1016.00

3

Данни за водата
ГЕОХИДРОДИНАМИКА

СВН под М.Т.

Дата на хидравличния тест

28.09.2011

Интерпретатор

инж. Величко Величков

Минерализация, g/l
Темпертура, oC

Дата

06.10.2011

Кота СВН

-20.40

5

0.60

6

72.00

7

254.49

8

y = 0.0478x + 0.7578x
20

l/s
0.00
7.70
3.80

m
0.00
8.67
3.57

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ И ФОРМУЛИ

ВХОДНИ ДАННИ

C, m/(l/s)2
B, m/(l/s)
A
Sдоп, m

2

Sw

4

Проучвателна фирма

КВАДРАТИЧЕН РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ Sw = CQ2 + BQ

Q

0.0478
0.7578
138
19.59

Sw = y - стабилизирано понижение на водното ниво, m;
Q = x - дебит на водочерпене при дадено стъпало, l/s;
C - коефициент пред Q2 в регресионния модел, m/(l/s)2;
B - коефициент пред Q в регресионния модел, m/(l/s);

15
Sw, m

Sдоп - допустимо понижение в кладенеца, m;
Qтв - технически възможен дебит, l/s;

10

Qтв = (-B + (B2 + 4*C*Sдоп)1/2)/(2*C) , l/s;
Ew - хидравлична ефективност на кладенеца, %;
Ew = 100*B*Qтв/(B*Qтв + C*Qтв2), %;
T - локална проводимост на водоносния хоризонт, m2/d

5

T = A/B, m2/d - валидна при Ew >50%

РЕЗУЛТАТИ
0
0

5

10
Q ,l/s

15

Qтв, l/s

13.81

Ew, %
T, m2/d

53.44

A - коефициент за определяне на проводимостта по Логан:
A = 104 - при безнапорни водоносни хоризонти

182.11

A = 138 - при напорни водоносни хоризонти

Фиг.№ 5 Протокол за оценка на Qтв на Сондаж №1ХГ при експлоатация на самоизлив с Sдоп = 19.59 m
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8.4 Технически възможен дебит на Сондаж №6 ВП и КЕИ №8
Изхождайки от съществуващата експлоатационна схема може да се приеме, че
технически възможният дебит Qтв на Сондаж №6 ВП и КЕИ №8 е равен на реално измереният
по време на опитните работи.
И двата водоизточника са каптирани с вертикални шахти, работят на самоизлив при
фиксирана кота ДВН и водата се оттича по гравитачен път в резервоар на по-ниска кота. За
определяне на СВН, респ. на допустимото понижение Sдоп не съществува техническа
възможност. Водоизточниците са капсулирани, като каптажните шахти са покрити от
съществуващата улична настилка.
При тази ситуация приемаме:
9 за Сондаж №6 ВП: Qтв = 7.30 l/s при кота ДВНдоп = 236.50 m;
9 за КЕИ №8: Qтв = 6.13 l/s при кота ДВНдоп = 230.30 m.
9.Регионални и локални ресурси на находище на минерална вода „Сандански”.
9.1 Общи съображения
Задачата за оценка на естествените и експлоатационните ресурси на находище
„Сандански” стои още от първите хидрогеоложки проучвания на находището в края на 40години на 20 век.
В наличната до момента архивна документация от МОСВ може да се открие единствено
Протокол-решение № 1 от 30.09.1980 г на "Комисия по запасите на минерални води и други
балнеологични суровини" към МНЗ-СКД (Текстово прил.№4) - за утвърждаване на
експлоатационните запаси на термоминерално находище "Сандански".
В категория А (напълно изучени) са утвърдени единствено експлоатационни запаси в
размер на 19, 6 l/s (или 618106 m3/год). В останалите категории (по тогавашната нормативна
уредба), запаси не са утвърждавани. Освен това, утвърдените запаси в категория А не са
разпределени между отделните водоизточници в находището.
За периода от 1980 г до момента, в находище „Сандански” не са провеждани
допълнителни хидрогеоложки проучвания, както и изграждане на нови водовземни
съоръжения. Експлоатационната схема за добив на минерални води практически не се е
променила. Режимни на наблюдения на водоизточниците също не са провеждани.
При тази ситуация, за преоценка и категоризиране на експлоатационните ресурси на
находището по съвременната нормативна уредба могат да се ползват единствено резултатите от
актуалните опитно-филтрационни изследвания, проведени за нуждите на настоящия доклад.
9.2 Оценка на локалните експлоатационни ресурси на водоизточниците
Изхождайки от получените резултати от актуалните ОФИ на водоизточниците в
находище „Сандански” приемаме следните локални експлоатационни ресурси:

за Сондаж №1хг
Qекс = Qтв = 13.81 l/s при кота ДВНдоп = 234.90 m;

за Сондаж №6 ВП
Qекс = Qтв = 7.30 l/s при кота ДВНдоп = 236.50 m;

за КЕИ №8
Qекс = Qтв = 6.13 l/s при кота ДВНдоп = 230.30 m.
„Геохидродинамика” ЕООД

38

Оценка на ресурсите на находище на минерални води „Сандански”- област Благоевград, община Сандански, гр.Сандански- изключителна
държавна собственост

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 С-1хг, С-6вп и КЕИ-8, а именно:
Qекс находище = Qекс С-1хг + Qекс С-6вп + Qекс КЕИ-8 = 23.10 l/s.
9.4 Категоризиране на експлоатационните ресурси
Оценените в т. 4.2 локални експлоатационни ресурси на сондажи С-1хг, С-6вп и КЕИ-8
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 (QРекс) - експлоатационни ресурси на подземния ∑воден обект;
2. локални (Qлекс) - експлоатационни ресурси на водовземното съоръжение или система.
(2) За всеки подземен воден обект трябва да е изпълнено условието

∑ Qлекс < 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 обект Подземни Водни обекти по сложност на хидро
на изученост
условия
I група – прости
I група – добре
изучени
II група – средно
изучени
III група – слабо
изучени

QЕР1 = 0,6. Qекс
QЕР2 = 0,4. Qекс
QЕР1 = 0,4. Qекс
QЕР2 = 0,4. Qекс
QЕР3 = 0,2. Qекс
QЕР2 = 0,5. Qекс
QЕР3 = 0,5. Qекс

II група - сложни
QЕР1 = 0,4. Qекс
QЕР2 = 0,6. Qекс
QЕР1 = 0,3. Qекс
QЕР2 = 0,4. Qекс
QЕР3 = 0,3. Qекс
QЕР2 = 0,4. Qекс
QЕР3 = 0,6. Qекс

За Сондаж №6 ВП и КЕИ №8 приемаме:


Степен на изученост

- I група (добре изучени)



Степен на сложност

- II група (сложни)

За Сондаж №1ХГ приемаме:


Степен на изученост

- II група (средно изучени)



Степен на сложност

- II група (сложни)

Въз основа на посочените в таблицата към Чл.38 (4) съотношения, локалните
експлоатационни ресурси на Сондаж №1хг, Сондаж № 6ВП и КЕИ № 8 са разпределени по
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категории и дадени в Табл. №7. В същата таблица са дадени и регионалните ресурси на
находище „Сандански”, разпределени в съответните категории.
Табл. №7 Категоризиране на локалните експлоатационни ресурси
на водоизточници Сондаж №1хг, Сондаж № 6ВП и КЕИ № 8 и регионалните
експлоатационни ресурси на находище „Сандански”
Водоизточник Qекс, l/s

EР-1, l/s

EР-2, l/s

EР-3, l/s

По степен на изученост - I група По сложност - II група
С-6вп

7.30

2.92

4.38

КЕИ-8

6.13

2.45

3.68

По степен на изученост - IІ група По сложност - II група
С-1хг

13.81

4.14

5.52

4.14

Находище

27.24

9.52

13.58

4.14

Общо ЕР-1 + ЕР-2
23.10 l/s

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,
о
С;
- То – температурата на водата след нейното отработване (охлаждане) за
топлинни нужди, оС.
За конкретния случай на находище „Сандански”, експлоатационните ресурси на ГТЕ са
изчислени при То = 15 оС и са дадени в Табл. №8.
Табл. №8 Експлоатационни ресурси на геотермална енергия
Qe=ЕР1+ЕР2,
Водоизточник

Тср,
о

l/s

С

Т0 ,
о

С

Δ T,
о

С

Ge = Qe . 4,19. Δ T
kJ/s

С-6вп

7.30

81.00

15.00

66.00

2018.74

КЕИ-8

6.13

82.00

15.00

67.00

1720.87

С-1хг

9.66

72.00

15.00

57.00

2307.09

Находище
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10.Хидрохимичен състав на минералните води от находище „Сандански”
За актуална оценка на състава и качествата на минералната вода от находище
„Сандански” са ползвани протоколи от хидрохимични анализи на Сондаж №1хг и Сондаж
№6ВП, както следва:
- Протокол от изпитване № 2011/1105-17.10.2011 „ДИАЛ” Бухово;
- Протокол от изпитване № 2011/1106-17.10.2011 „ДИАЛ” Бухово.
Същите са дадени в Текстови приложения № 1 - № 2.
Резултатите от изчисленията на йонния баланс са показани на фиг. №6 – фиг.№7.
Химическият състав на водата, изразен по формулата на Курлов, както и някои други
характерни показатели за сравнение са дадени по-долу.
Сондаж №1хг - № 2011/1105-17.10.2011:
49

HCO3 SO438Cl 8 F 5
M = 0.598
pH = 7.92 T = 72
( Na + К ) 99

Сондаж №6ВП - № 2011/1106-17.10.2011:
49

M = 0.629

HCO3 SO437 Cl 7 F 5
pH = 7.61 T = 81
( Na + К ) 96 Ca 4

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.

Водата от находище „Сандански” е хипертермална (температура 72 - 81 оС),
прясна (с обща минерализация 0.598 – 0.629 g/l), алкална по реакция (pH от 7.61 до 7.92),
хидрокарбонатно - сулфатно - натриева по състав. Съдържанието на метасилициева киселина е
с балнеозначими концентрации – 51 до 86 mg/l. Съдържанието на флуор е високо - от 4.9 до 7
mg/l и водата се означава като флуорна.

По класификацията на Клуф, водата от находище „Сандански” се класифицира
като „много мека” (0.08 – 0.85 немски градуса).

По радиологични показатели, водата от находище „Сандански” 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 5 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 „Сандански” не се различават съществено от тези, получени по време на
хидрогеоложките проучвания в периода 1949-1980. Въз основа на това може да се направи
извода, че за периода 1980 – 2011 г, минералната вода е запазила физикохимичния си състав и в
находището не са настъпили неблагоприятни промени, свързани с експлоатацията му.
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С-1хг (Сандански)

Протокол: 2011/1106-17.10.2011

ЙОНЕН БАЛАНС
КАТИОНИ
коефициент

Ca

Mg

Na

K

Fe

Mn

NH4

Li

0.0499

0.0823

0.0435

0.0256

0.0358

0.0364

0.0554

0.144

mg/l

0.48

0.05

157.90

0.32

0.00

0.00

0.02

0.02

meq/l

0.024

0.004

6.869

0.008

0.000

0.000

0.001

0.003

meq%

0.35

0.06

99.41

0.12

0.00

0.00

0.02

0.04

АНИОНИ
коефициент

HCO3

SO4

Cl

CO3

F

NO3

NO2

PO4

0.0164

0.0208

0.0282

0.0333

0.0526

0.0161

0.0217

0.0316

mg/l

202.50

123.10

18.30

0.00

7.04

2.80

0.00

0.03

meq/l

3.321

2.560

0.516

0.000

0.370

0.045

0.000

0.001

meq%

48.74

37.58

7.57

0.00

5.43

0.66

0.00

0.01

КАТИОНИ

meq%

АНИОНИ

meq%

Ca

0.35

HCO3

48.74

Mg

0.06

SO4

37.58

Na

99.41

Cl

7.57

K

0.12

CO3

0.00

Fe

0.00

F

5.43

Mn

0.00

meq/l

meq/l

NO3

0.66

NH4

0.02

Sum (K+)

Sum(A-)

Баланс,%

NO2

0.00

Li

0.04

6.909

6.814

0.70

PO4

0.01

Разтворени вещества (TDS)

mg/l

Неразтворени вещества (TSS)

mg/l

86.40

Обща минерализация (TM)

mg/l

598.97

meq/l

0.03
57.98

Обща твърдост (Total hardness)
SAR

512.57

Li
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Fe
K
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Ca
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Фиг.№ 6 Йонен баланс на водата от Сондаж №1хг
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С-6вп (Сандански)

Протокол: 2011/1107-17.10.2011

ЙОНЕН БАЛАНС
КАТИОНИ
коефициент

Ca

Mg

Na

K

Fe

Mn

NH4

Li

0.0499

0.0823

0.0435

0.0256

0.0358

0.0364

0.0554

0.144

mg/l

5.90

0.10

177.30

2.90

0.07

0.00

0.02

0.21

meq/l

0.294

0.008

7.713

0.074

0.002

0.000

0.001

0.030

meq%

3.62

0.10

94.95

0.91

0.03

0.00

0.01

0.37

АНИОНИ
коефициент

HCO3

SO4

Cl

CO3

F

NO3

NO2

PO4

0.0164

0.0208

0.0282

0.0333

0.0526

0.0161

0.0217

0.0316

mg/l

226.90

132.00

18.70

0.00

6.91

6.90

0.00

0.03

meq/l

3.721

2.746

0.527

0.000

0.363

0.111

0.000

0.001

meq%

49.82

36.76

7.06

0.00

4.87

1.49

0.00

0.01

КАТИОНИ

meq%

АНИОНИ

meq%

Ca

3.62

HCO3

49.82

Mg

0.10

SO4

36.76

Na

94.95

Cl

7.06

K

0.91

CO3

0.00

Fe

0.03

F

4.87

Mn

0.00

meq/l

meq/l

NO3

1.49

NH4

0.01

Sum (K+)

Sum(A-)

Баланс,%

NO2

0.00

Li

0.37

8.123

7.470

4.19

PO4

0.01

Разтворени вещества (TDS)

mg/l

Неразтворени вещества (TSS)

mg/l

50.90

Обща минерализация (TM)

mg/l

628.83

meq/l

0.30
19.83

Обща твърдост (Total hardness)
SAR

577.93
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Фиг.№ 7 Йонен баланс на водата от Сондаж №6ВП
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Получените резултати от извършените хидрогеоложки проучвания на водоизточниците
от находище на минерална вода „Сандански”, гр.Сандански ни дават основание да предложим
за категоризиране следните ресурси на находището:
Регионални и локални експлоатационни ресурси на находище на минерална вода
„Сандански”, гр.Сандански, Община Сандански
Таблица № 9.

Водоизточници
от находище на
минерална
вода „Сандански”

Експлоатационни
Температура
Регионални ресурси
ресурси минерална вода
от хидрогеотермална
по категории
енергия Gрекс
Допустимо
Q=QрЕР1+QрЕР2, ΔT,
Gрекс,
QрЕР1, l/s QрЕР2, l/s QрЕР3,l/s пон./ ДВНm оС
o
l/s
kJ/s
C

Сондаж №1хг
Сондаж №6
КЕИ №8

4,14
2,92
2,45

находище на
минерална
вода „Сандански”

Експлоатационни
ресурси минерална вода
по категории
Допустимо
QрЕР1, l/s QрЕР2, l/s QрЕР3,l/s пон., m

Общо

9,52

5,52
4,38
3,68

13,58

4,14

4,14

19,59/234,90
236,50
230,30

72
81
82

Температура

о

С

72-82

9,66
7,30
6,13

57,00 2308,77
66,00 2018,74
67,0 1720,87

Регионални ресурси
от хидрогеотермална
енергия Gрекс
Q=QрЕР1+QрЕР2, ΔT,
o
l/s
C
23,1

Gрекс,
kJ/s

57-66 6046,70

За поддържане и правилна експлоатация на водоизточниците от находище
„Сандански”, от Община Сандански 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, разпределителната шахта
(резервоар), помпените станции 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 разходомерни устройства на тласкателните водопроводи на
ползвателите на КЕИ№8;
предприемане на действия по издаване на балнеологична оценка от
Министерството на здравеопазването;
ограничаване достъпа до водоизточниците ;
изграждане и стопанисване на пояс I на СОЗ около КЕИ№8 и Сондаж № 6ВП;
ремонт и реконструкция на разпределителната шахта (резервоар) на Сондаж
№6 и КЕИ №8.
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