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1. Въведение
Представеното изследване е извършено в изпълнение на договорно споразумение с
община Стрелча от 18.09.2014 г. Мотивите за изследването бяха предварително
формулирани и оповестени както следва:


По очевидни и доказуеми причини, естествените минерални извори и
изградените преди 47 – 55 години сондажни водоизточници улавят и извличат
на повърхността ограничена и непълноценна част от действителните ресурси
минерална

вода

и

геотермална

(топлинна)

енергия,

които

генерира

Стрелчанското хидрогеотермално находище. Много голяма пълноценна част
от тези ресурси се поглъща, разсейва и губи в речните наноси и тераси на
Стрелчанска Луда Яна от централната градска зона до железопътната линия
и по-надолу. Освен това по естествени и чисто технически причини общия
дебит на действащите минерални водоизточници прогресивно спада под
нивата от края на шестдесетте години;


Извършените

в

1959/60

и

1965/67

година

хидрогеоложки

сондажни

проучвания на находището имат предварителен характер, ограничени цели и
съответно ограничени резултати. Детайлното проучване на находището и
изграждането на ефективни и дълготрайни съоръжения за извличане на
неговите действителни ресурси е отложено за неопределено бъдеще.
Причината за това, разбира се, е неясната или неосъзната по онова време
значимост на минералната вода и извлекаемата от нея геотермална енергия,
като силни и определящи фактори за напредък и благополучие;


В променените днешни условия и открояващото се силно място на България
в отворения към света пазар за лечебно-оздравителни и рекреационни услуги
с минерални води, климатолечебни, плодолечебни и други природни
фактори,

пълното

разкриване

и

усвояване

на

хидроминералния

и

геотермален потенциал на Стрелча придобива първостепенно социалноикономическо значение.
Съгласно формулираната цел, настоящото изследване се представя в следното
съдържание:
(1) Преоценка на познанията за хидрогеотермалното находище по данни от
предшестващи проучвания;
(2) Прогнозна количествена и качествена оценка на ресурсите от минерална вода
и геотермална енергия, които генерира находището;
(3) Обосноваване на хидрогеоложки сондажен проект за разкриване, проучване
и експлоатация на действителния потенциал на находището;
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(4) Перспективи и интереси за многопланово и ефективно усвояване на
минералната вода и геотермалната енергия;
(5) Заключителни изводи и препоръки
2. Преоценка на познанията за хидрогеотермалното находище по данни
от предходни проучвания
В развитието на хидрогеоложките познания за находището се открояват три
важни етапа.
Първият е в 1928/29 г. Тогава е каптиран главния (Банския) минерален извор.
Каптажното съоръжение представлява шахта (кладенец) с дълбочина 10 м,
която улавя и извежда притоци на минерална вода от пролуки (грифони) в
слабоспоен речен конгломерат, покрит от неспоени речни чакъли, пясъци и
глини в терасата на Стрелчанска Луда Яна. В речни наноси са заложени
примитивни каптажни устройства и на другите два минерални извора –
Топлата чешма и Банчето. И трите каптажа не добиват минерална вода от
нейното природно вместилище (находище) в гранитния субстрат, а в
покриващи го чакълесто-пясъчни водоносни тела в руслото и терасата на
реката. По тази причина каптираните извори имат ниски и променливи в
сезоните и годините дебити и съществени колебания в температурите и
свойствата на минералните води. Например констатираните сезонни и
годишни промени в дебита на Банския извор са в границите 1.3 – 2.7 л/с.
Колебанията в общия дебит на трите извора са от 1.95 до 3.2 л/с. Промените
в температурите на водите са съответно 40 – 42

о

С за Банския извор,

22 – 24 оС за Топлата чешма и 27 – 31 оС за Банчето. Както се вижда, добивът
на минерална вода чрез каптажите на естествените извори е нищожен,
неустойчив и непълноценен. По количество и качество той не е и не може да
бъде показател и мярка за действителните ресурси минерална вода и
топлинна енергия, които се мобилизират и възпроизвеждат в недрата на
находището.
Вторият проучвателен етап протича в 1959/60 г. Осъществената тогава
хидрогеоложка проучвателна програма включва три сондажни интервенции в
гранитната матрица на находището до дълбочини 198, 175 и 318 м съответно
за сондажите С-1, С-2 и С-3. Придобитите от сондажите изследвания
познания за структурата и функционалните характеристики на находището
можем да обобщим така:
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От центъра на Стрелча надолу по протежение на реката и нейните тераси
гранитната матрица на находището е покрита от речни (алувиални)
пясъци, чакъли и глини с обща дебелина от 10 – 15 до 20 и повече метра.
В основния си обем речните наслаги са силно водопроницаеми, т.е.
способни да поглъщат и отвеждат притоци на минерална вода отдолу и
студени подпочвени води отгоре и отстрани;



Под

алувиалната

покривка

сондажите

пресичат

пукнатинна

термоводоносна зона в най-горните нива на гранитната матрица до
дълбочина от 60 – 70 до 180 – 200 м. По всички признаци тази зона играе
роля на вторичен резервоар (акумулатор) на минерална вода и посредник
в нейния възходящ пренос от недрата на находището към реката, речните
наноси и споменатите по-горе естествени извори. В този резервоар
постъпващата от дълбочина минерална вода губи напор (налягане),
температура и някои важни качества. В участъка около Банския извор и
сондаж С-2 температурата в резервоара е 40 – 45 оС, а на 400 – 500 м
в южна посока при сондаж С-3 – около 30 оС;


Посредник във възходящия пренос на минерална вода от недрата на
находището към вторичния резервоар е дълбок вертикален или наклонен
разломно-пукнатинен

проводник.

Неговото

сондажно

разкриване

и

пресичане е задължително условие за ефективен бъдещ добив на
автентична (по качество) минерална вода и възможно най-пълно улавяне
и

извличане

на

ресурсите,

които

генерира

находището.

Местоположението на този разломно-пукнатинен проводник в 1959/60 г
остана неизяснено (неидентифицирано). Това предопредели решението
добивът на минерална вода да се осъществява от сондаж С-2, който е
заложен в най-топлата част на вторичния хидротермален резервоар. При
неголямо (до 2 м) понижение на експлоатационното водно ниво, този
сондаж обезпечава добив на минерална вода с температура 42 оС с дебит
до 5 л/с. Добивът от сондаж С-3 се оказа недопустим поради технически
дефекти на съоръжението, ниска температура на водата и неприемливо
хидравлично въздействие върху режима и дебита на сондаж С-2.
Третият етап в проучването на находището се осъществи в 1965/67 г. Тогава
е изграден, изпитан и оборудван нов проучвателно-експлоатационен сондаж,
означен и документиран като С-1хг. Сондажът бе проектиран за дълбочина
600 м, но поради техническа авария, предизвикана от срутване (обрушване)
в неукрепена долна част на сондажния ствол, сондирането бе спряно на
дълбочина 485 м. Мястото на сондажа е избрано в съседство със сондаж С-2,
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където по геотермични и други индикации бе най-вероятно да се разкрие и
пресече

дълбочинния

разломно-пукнатинен

проводник

на

автентична

минерална вода от недрата на находището. Изборът на мястото бе сполучлив.
На дълбочина около 420 м сондажът навлезе в разломно-пукнатинния
проводник, но поради споменатата авария „увисна“ в него без да го разкрие
и

пресече

напълно.

впечатляващи.

Въпреки

Сондажът

това,

разкри

резултатите

спонтанен

от

сондирането

(артезиански)

приток

са
на

автентична минерална вода с първоначален (преди аварията) дебит от 29 л/с,
температура на водата 56

о

С и напор над сондажния отвор почти 24 м

(налягане 2.4 бара). След аварията началния спонтанен дебит е 23 л/с, а осем
месеца по-късно поради затихващо еластично водоотдаване и възможно
допълнително срутване в открития ствол, той спада до около 15 л/с.
Несистемни (епизодични) измервания и наблюдения в следващите 40 – 45
години констатират по-бавен продължителен спад и квазистабилизация на
спонтанния дебит до около 8 л/с. Според наши оценки и изследвания в
аналогични по природа находища, главна или решаваща причина за
постепенно спадане на дебита (капацитета) на сондажните водоизточници е
протичащ незабележим процес на „сондажна склероза“. Той се изразява в
постепенно блокиране на естествения приток на минерална вода към
сондажите от натрупваща се калцирана маса в сондажните стволове и
околосондажното пространство. Такъв „склеротичен“ процес несъмнено
протича в двата действащи сондажни водоизточника С-1хг и С-2. Защита от
него в бъдеще е възможна само с нови вододобивни сондажни съоръжения,
пригодени за периодично (през 10 – 15 години) третиране с химични реагенти
и инхибитори, които разрушават калцитната хидравлична бариера.
Засега добивът на минерална вода от действащите минерални водоизточници
в Стрелча удовлетворява ниското (по количество)

и непретенциозно

(по качество) водопотребление, но не вещае перспектива на града като
голям, самобитен и преуспяващ курортно-лечебен и рекреационен център.
Промяната предполага пълно разкриване, проучване и оползотворяване на
водния и енергиен потенциал на хидрогеотермалното находище, който в
голямата си и много ценна част безвъзвратно се поглъща, разсейва и губи в
речните наноси и тераси.
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3. Прогнозна количествена оценка на потенциала на находището
За този тип хидрогеотермални находища основания и доказателства за
достоверна количествена оценка на потенциалите можем да открием по две
линии. Едната е чрез пространството (територията) и интезитета на неговото
водно и топлинно подхранване (зареждане). Втората е чрез неговата видима
или разпознаваема изява в огнището (зоната) на разтоварване (изтичане),
т.е. в дренажно-изворната му зона.
3.1 Оценка по обхвата и величината на водното и топлинно подхранване
(зареждане)
Стрелчанското хидрогеотермално находище е обособена (автономна) част
от южния дял на регионалната термоводоносна система, формирана и
действаща в разломно-пукнатинното хидрогеоложко пространство на
гранитно-гнайсовия масив на Същинска Средна гора. Автономни части от
същата система са хидрогеотермалните находища при Красново, ХисаряМиромир,

Песнопой

и

Баня

Карловско.

Индикации

за

неизявени

(неразкрити) находища от системата има още при Старосел - язовир
„Пясъчник“ и Паничери - Старо Железаре.
С регионални термоводоносни системи в гранитно-гнайсови масиви са
свързани повечето находища на термоминерални води в Южна България.
От досегашни техни изследвания са изведени величини за прогнозни
оценки на количеството термоминерална вода, което дадена система или
автономна нейна част генерира (възпроизвежда) и изтласква към
съответното дренажно-изворно огнище. Базови величини за прогнозите
са:
-

площта (територията) в която системата или обособената нейна
част се подхранва (зарежда) с атмосферна вода отгоре и топлинна
енергия (земна топлина) отдолу;

-

естествения приток на земна топлина (геотермичния поток), който
обезпечава затоплянето на проникващата в дълбочина атмосферна
вода от ниските температурни нива на входа в термоводоносната
система до температурата на изтичащата минерална вода на
изхода;
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-

модулът

или

термоминерална

нормата
вода

на
от

възпроизводство
единица

площ

и

отток

на

(1

км2)

на

топловодосборното пространство.
По

меродавни

изследвания

и

оценки

на

аналогични

по

природа

термоводоносни системи с изявен и оценим отток към Чепинското корито,
Разложката котловина, при Кюстендил и някои подбалкански полета,
модулът

на

хидротермалния

отток

се

променя

в

границите

0.2 – 0.4 л/с/км2. По-ниската стойност е присъща на термоводоносни
системи в гранитно-гнайсови масиви с ниска тектонска активност
(геодинамика) и съответно по-ниска разломно-пукнатинна проницаемост
и водовместимост. За Същинска Средна гора достоверната величина не е
по-ниска от 0.25 л/с/км2 или 7 – 8% от присъщата за този район
средногодишна норма на общия подземен воден отток.
Базовия приток на земна топлина, изразен като плътност на геотермичния
поток в Централното Средногорие се оценява на 70 – 80 mW/m2 (миливата
на квадратен метър). По-голямата част (70 – 80%) от този топлинен поток
покрива температурната разлика на минералната вода от началните
температурни нива 10 – 12

о

С при входа, до измерените и възможни

50 – 60 (65) оС при изхода от термоводоносната система. Следователно
всеки квадратен километър от топловодосборното пространство на
термоводоносната система в Същинска Средна гора генерира и препраща
към съответните дренажно-изворни огнища не по-малко от 0.25 л/с
термоминерална вода и 50 до 65 kW геотермална енергия, изразена в
топлинна мощност.
С тези опорни величини можем да оценим количествата минерална вода и
геотермална енергия, които мобилизира и излъчва топловодосборното
пространство на Стрелченското находище, т.е. автономния Стрелчански
дял от регионалната термоводоносна система в Същинска Средна гора.
Това е пространството, в което хидротермалния отток от регионалната
система гравитира към дренажно-изворното хидротермално огнище в
коритото и бреговете на Стрелчанска Луда Яна. По геоструктурни и
хидрографски репери приблизителните му граници са очертани и
показани на приложената картографична схема (Фиг. 1). Общата му площ
е не по-малко от 120 км2. Тя обезпечава постоянно възпроизводство и
отток на не по-малко от 30 л/с термоминерална вода с температура до и
възможно над 60оС.
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Това е една от възможните горни граници за устойчив добив на
термоминерална вода при пълно улавяне и извличане на хидротермалния
отток, който постъпва в дренажно-изворната зона.
3.2 Оценка по режима на минералните водоизточници и хидрогеоложките
процеси в дренажно-изворната зона
Аргументи за такава оценка се съдържат в документирани многогодишни
данни за дебитите и режимите на сондажните и естествените минерални
водоизточници и в очевидни признаци за скрито успоредно изтичане на
минерална вода и топлинна енергия в чакълесто-пясъчния пълнеж на
руслото и терасите на реката.
Доказателствата за размера на общия хидротермален отток в дренажноизворната зона можем да подредим и формулираме така:
-

Действащите вододобивни съоръжения улавят и извличат на
повърхността от 13 до 15 л/с минерална вода в течение на повече
от 40 години. Доказват го и тестовете за експлоатационните дебити
на действащите водоизточници от 2012/2013 г;

-

Успоредно

с

добива

на

минерална

вода

от

каптираните

водоизточници тече интензивен процес на поглъщане и разсейване
на

вода

в

речните

наноси.

Той

се

обяснява

от

високата

водопроводимост на чакълесто-пясъчната покривка и залягащата
под нея зона от силно напукани гранити, както и от големите
наклони и градиенти на филтрационните потоци;
-

Дренажно-изворната зона на находището или пространството, в
което се осъществява изтичане, смесване и филтрационен пренос
на минералната вода заема площ между 0.6 и 0.7 км 2.

По

хидрогеоложки, топографски, геотермични и други признаци това
пространство

включва

руслото

и

склоновете

на

реката

от

централния градски парк надолу до линията (паралела) на извора
„Банчето“ и съседните нему оранжерии. Приблизителна външна
негова граница е топографската линия (хоризонтала) с надморска
височина (кота) около 488 м, на която изтича най-горния минерален
извор Топлата чешма. В по-голямата си част това пространство е
очертано на приложената втора фигура (Фиг. 2);
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-

Първостепенна роля в хидротермалния приток и отток в дренажноизворната зона играят разломно-пукнатинни проводници, които
извеждат минерална вода от недрата на находището. По преки и
косвени индикации, в зоната действат два, възможно три разломнопукнатинни проводника. Техните вероятни линии (трасета) са
показани на Фиг. 2. Най-сигурно и доказуемо е трасето на найсеверния (най-горния) проводник, който е пресечен от сондаж

С-

1хг и има непосредствена връзка със съседните му четири
водоизточника. Изворът „Банчето“ и някои индикации за примеси
на минерална вода в съседни кладенци и водоизточници са силен
аргумент

за

съществуване

на

южен

разломно-пукнатинен

проводник. Неговата слаба изворна изява на повърхността може да
се обясни с по-голяма дебелина и поглъщаща способност на
покриващите го речни наноси. Предстои да се докаже наличие на
трети (междинен) разломно-пукнатинен проводник, който има
ерозионни следи в склоновете и вероятна връзка с температурни и
химични индикации за примес на минерална вода в извори и
кладенци в прилежащото пространство;
-

По разбираеми причини, точна количествена оценка за скрития
отток на минерална вода в дренажно-изворната зона е невъзможна.
Силни са обаче хидрогеоложките основания да допускаме че той е
съизмерим с видимия и измерим отток, който улавят и извличат
каптираните водоизточници. Общото количество минерална вода,
което

постъпва

в

дренажно-изворната

зона

от

недрата

на

находището вероятно надвишава 25 л/с и с излишък се компенсира
от подхранването в топловодосборната област. За сравнение ще
отбележим, че находищата от същата термоводоносна система в
Хисаря и Баня-Карловско имат доказан хидротермален отток по

35

– 40 л/с всяко едно поотделно;
-

По преки и косвени индикации и оценки, автентичната температура
на минералната вода, която генерира находището е в диапазона 60
– 65 оС. Това може да се оцени и по представения на последната
фигура (Фиг. 4) силует на температурното поле около пресечения
от сондаж С-1хг разломно-пукнатинен проводник. Изчисления по
два от препоръчителните катионни (натриево-калиеви) химични
термометри дават температурни нива в границите 66 – 76 оС.

От

това следва, че приемлива и изгодна ще е само онази сондажна
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експлоатация на находището, която гарантира устойчив добив на
минерална вода с температура не по-малко от 60, а при доказана
възможност и до 65 оС. В пространството около идентифицирания
вече най-горен разломно-пукнатинен проводник (Фиг. 4), това може
да се постигне ако проектния експлоатационен сондаж го разкрие и
пресече в дълбочинния интервал от 950 до 1100 (1200) м. При
температурни нива 60-65 оС, потенциалът на находището придобива
и силно енергийно измерение. Извлекаемата от минералната вода
геотермална енергия непременно ще намери своите най-ефективни
форми и технологии на приложение.
4. Разкриване
Обосноваване

и

проучване
на

на

потенциала

сондажен

на

находището.

проучвателно-експлоатационен

хидрогеоложки проект
Пълно разкриване, проучване и извличане на действителните ресурси
минерална вода и геотермална енергия, които генерира находището е
възможно само с нови сондажни вододобивни съоръжения с избрана локация,
дълбочина, конструкция и технология на експлоатация. Съществуващите
сондажни съоръжения подлежат на затваряне или преоборудване в пунктове
за хидрогеоложки (пиезометричен) мониторинг.
Предстоящият

хидрогеоложки

проект

е

задължително

да

включва

изграждане, изпитание (тестване) най-малко на два дълбоки проучвателноексплоатационни сондажа, ситуирани в очертаващите две огнища на активно
разтоварване на находището. Едното е около установения разломнопукнатинен проводник в горния

(северния) край на дренажно-изворната

зона. Другото е в района на Банчето. В нашите възможности засега е да
обосновем

и

представим

проекта

за

проучвателно-експлоатационно

сондиране в горния (северния) край на дренажно-изворната зона. Другата
част на проекта ще се планира и изпълнява според резултатите от първата
част.
4.1 Местоположение

и

дълбочина

на

проектния

проучвателно-

експлоатационен сондаж в северната част на дренажно-изворната зона
Мястото и дълбочината на проектния сондаж се определят от положението
и наклона на идентифицирания разломно-пукнатинен проводник и от
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практическия интерес да се добива минерална вода с възможно найвисока температура.
Със задоволителна точност местоположението и наклона на разломнопукнатинния проводник са очертани в приложения хидрогеотермичен
разрез по линията Бански извор – сондаж 2 – сондаж 1хг – сондаж 3
(Фиг. 4). В горния си край проводникът заляга на дълбочина около 200 м
под терена около Банския извор. По данни от сондаж С-1 хг наклонът му
е в юг – югоизточна посока с ъгъл на потъване спрямо хоризонта около
85 о.
На дълбочина 650 – 700 м очакваната температура на минералната вода
в разломно-пукнатинния проводник е не по-малко от 60

о

С, а на

дълбочина 950 – 1100 м вероятно достига или надхвърля 65 С. При тези
о

очаквания пълно разкриване и пресичане на проводника в най-горещата
му част сондажът ще постигне в дълбочинен интервал от 950 до 1100(1200) м. Това е и предложената проектна дълбочина на сондажа.
Тя определя и избора на място за неговото ситуиране, което според
наклона на разломно-пукнатинния проводник трябва да се търси в
югоизточна посока от сегашните сондажни водоизточници. С допустима
неточност това място е очертано на около 65 (70) м югоизточно от сондаж
С-1 хг в незастроено пространство между минералната баня и сградата на
поликлиниката. Нагледно това е показано на ситуационната схема
(Фиг. 3) и споменатия вече хидрогеотермичен профил (Фиг. 4).
4.2 Важни изисквания към сондажно-проучвателния проект
Целите на проекта и реалните хидрогеоложки условия, в които той ще се
осъществява

поставят

следните

изисквания

към

изработването

и

конструкцията на сондажното съоръжение:
-

проектна дълбочина 1100 м с възможност за удълбочаване до

1200

м.
-

укрепване на сондажния ствол със стоманени (манесманови) тръбни
колони както следва:
от 0 до 25 м – кондукторна колона с външен диаметър 425 мм и
задтръбна циментация;
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от 0 до 200 м – колона с външен диаметър 273, вътрешен 255 мм и
задтръбна циментация;
от 200 до 900 м – колона с външен диаметър 193, вътрешен 177 мм
и задтръбна циментация;
от 900 до 1100 (1200) м – неукрепена силно перфорирана колона
(летучка) с външен диаметър 152 и вътрешен 144 мм.
-

промивна сондажна течност. До дълбочина 800 – 850 м се допуска
използване на глинест (бентонитов) разтвор. Надолу разтворът е
неглинест,

изключващ

водопроводящите

колматиране

пукнатинни

канали

(задръстване)
в

на

околосондажното

пространство.
-

задтръбна циментация. За първите две колони се използват
обикновени цименти. Циментът за третата колона е устойчив на
химични реагенти, прилагани за периодична защита от калцитна
сондажна склероза.

Възможни промени в сондажната конструкция ще се извършват в хода на
сондирането според обстоятелствата, които ги налагат.
4.3 Приблизителна инвестиционна оценка на сондажния проучвателноексплоатационен проект
Представената оценка е ориентировъчна с възможни отклонения в двете
посоки. Общата инвестиция за целия проект се формира от цените на
всички присъщи и съпровождащи дейности и операции, описани в
показаната таблица.

ПРОФ. Д-Р ГН ИНЖ. К. Д. ЩЕРЕВ
СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

13

ОПЕРАЦИЯ, ДЕЙНОСТ

ЦЕНА, ЛВ.

Изготвяне на технологичен проект за проучвателно
1 експлоатационно сондиране и съпровождащите го
тестове (изпитания)
2 Транспорт, монтаж и демонтаж на сондажното
оборудване
Сондиране и укрепване на сондажния ствол до
3 дълбочина 1200 м по средна цена 950 лв за линеен
метър

25 000
55 000

1 140 000

4 Пълен комплект сондажни-геофизични (каротажни)
изследвания
Хидравлични тестове; опитно-експлоатационно
5 водочерпене с голяма продължителност

45 000

75 000

Лабораторни изследвания: физико-химични,
6 радиологични, микробиологични

10 000

Изграждане на надсондажно съоръжение; доставяне и
7 монтаж на водочерпателно оборудване

50 000

8 Затваряне на старите сондажи и оборудването им за
хидрогеоложки мониторинг
Документално оформяне и представяне на
резултатите от проекта: Хидрогеоложки доклад;
Оценка на експлоатационните ресурси и режими на
9
сондажния водоизточник; Проект за хидрогеоложка и
санитарна охрана; други документи за легализиране
на водоизточника

15 000

65 000
1 480 000

Към общата инвестиция за проекта следва да се прибавят около 40000 лв
за теренни геофизични изследвания за идентифициране на дълбочинния
разломно-пукнатинен проводник на минерална вода в района на Банчето.
Както се отбелязва, в тази част от дренажно-изворната зона вероятно има
значителен скрит приток и отток на минерална вода. Неговото разкриване
и

извличане

ще

бъде

задача

на

друг

хидрогеоложки

проект

за

проучвателно-експлоатационно сондиране. Решение за това ще се вземе
ако се докаже, че проектния сондаж в северната част на дренажноизворната зона не постига пълна мобилизация и извличане на ресурсите
на находището.
4.4 Очакван резултат от сондажния проект
Очаквания резултат от добро изпълнение на проекта в северната част на
дренажно-изворната зона е устойчив добив на минерална вода с дебит от
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25 до 30 л/с и температура в диапазона 60 – 65 оС. Възможно е този добив
да се постигне в режим на самоизливане (фонтаниране) на сондажния
водоизточник. По-вероятно и сигурно е това да стане при водочерпене с
допустимо понижение на експлоатационното водно ниво под равнището
на терена. При този режим ще проличи възможността за мобилизация и
извличане

на

водоизточник

целия
и

потенциал

дали

ще

е

на

находището

необходим

с

един

втори

сондажен

проучвателно-

експлоатационен сондаж в друга част на дренажно-изворната зона. Ще се
добавят и аргументи за преоценка на потенциала на находището в посока
на по-големи от 25 – 30 л/с величини.
С преместването на добива на минерална вода в новия сондажен
водоизточник, Банския извор и Топлата чешма ще пресъхнат, Сондажите
С-1хг, С-2 и С-3 ще се затворят и преоборудват за хидрогеоложки
(пиезометричен) мониторинг, който ще прибавя важни познания за
потенциала на находището и възможните добри режими на неговата
експлоатация.
5. Актуални познания за качествата на минералната вода
5.1 Химичен състав, физични свойства и радиоактивност
Физико-химичните

и

радиологични

изследвания

на

Стрелчанската

минерална вода имат повече от стогодишна история. Повечето от тях
обаче се отнасят за вода, която естествените и сондажни източници
черпят чрез вторичния резервоар на находището. Тук проникващата от
дълбочина автентична минерална вода търпи съществени температурни,
радиологични и отчасти химични промени. Автентична (същинска) по
състав и свойства е минералната вода от сондаж 1 хг, който улавя и
извлича нейни притоци непосредствено от дълбочинния разломнопукнатинен проводник. Например, съдържанието на радон в автентичната
вода е 4 – 5 пъти по-ниско от това във вторичния резервоар. Обратни са
различията

в

редукционния

(антиоксидантния)

потенциал.

Той

е

впечатляващо висок в автентичната вода и петкратно по-нисък във
вторичния резервоар.
Както вече се изясни, мащабен и ефективен добив на минерална вода и
геотермална енергия чрез вторичния резервоар е невъзможен. Затова
обсъждането на качествата на добиваната чрез него минерална вода става
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безпредметно. Актуално и предметно е да се представят и оценят
качествата на автентичната минерална вода, които определят реалната
перспектива за нейното използване.
Автентичната

Стрелчанска

слабоминерализирани

минерална

термални

води,

вода
които

е

от

семейството

генерират

гранитно-

гнайсовите масиви в Рило-Родопската област и Средногорието. Родствени
на тях са минерални води от стотици находища в Пиренеите, Корсика,
Северните Судети, Алтай, Прибайкалието и други региони. В границите на
България най-близки и аналогични по генезис, състав и свойства са
минералните води от находищата в Красново, Хисаря, Песнопой, Чепино,
Лъджане-1,

Девин,

Белчин,

Костенец,

Добринище

и

Елешница

–

Златарица. Спрямо някои от тях Стрелчанската вода има много важни от
физиологично

и

лечебно

гледище

предимства.

Това

се

вижда

в

приложеното таблично съпоставяне на химичния състав и физикохимичните

показатели.

Както

е

отбелязано,

предимствата

са

в

редукционния (антиокислителния) потенциал и умереното съдържание на
флуор.
Важно качество и възможно предимство на Стрелчанската минерална вода
несъмнено е повишеното съдържание на радон (радиева еманация). За
Банския извор и сондаж С-2 то е в границите 20 – 25 нанокюри в литър.
Общата радиоактивна мощност на двата водоизточника при общ дебит от
5 л/с е еквивалентна на 50 – 60 милиграма радий. След затваряне на тези
водоизточници ще се добива и използва само вода от проектния сондаж,
но със съдържание на радон около 5 нанокюри в литър. При очакван дебит
от 25 л/с, радиоактивната мощност на новия водоизточник няма да е пониска от тази на затворените водоизточници. По-ниското радоново
съдържание на водата обаче ще наложи радиоактивните къпални
процедури да се извършват по позната от чужд опит технология на
„проточните вани“. При тях по-слабата радиоактивност се компенсира от
определен приток на свежа вода, който осигурява предписаната доза
ядрено-лъчиста енергия.
Важно е да се отбележи, че от дълго време в света тече дискусия за
ползата и вредата от радона и радиоактивните минерални води.
Причината е единия от дъщерните продукти на радона, известен като
Радий-Д или олово-210. Той има период на полуразпадане 22 години и
поражда

риск
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продължително пребиваване в обогатена с радон въздушна среда. Рискът
не засяга пациентите, които посещават радонови лечебници за кратко
време. Застрашен е обслужващия персонал, който работи в радонова
въздушна среда дълги години. За неговата защита са необходими
ефективни

мерки

за

постоянно

вентилиране

и

прочистване

на

атмосферата в работните помещения. Такива защитни мерки прилагат
известните радонови балнеолечебни центрове в Бад Гащейн (Австрия),
Бад Брамбах и Бад Наухайм (Германия), Яхимов (Чехия), Баниер-деЛюшон (Франция), Иския (Италия), Белокуриха и Железноводск (Русия).
Най-близки или сходни със Стрелчанската вода са радоновите води в
Белокуриха (Алтайския край) и Яхимов (Судетската област на Чехия).
Техният опит ще е полезен в изготвянето на добри проекти и съоръжения
за радоново балнеолечение в Стрелча.
КАЧЕСТВЕНО СЪПОСТАВЯНЕ НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА В СТРЕЛЧА С ДРУГИ
АНАЛОГИЧНИ ПО ПРИРОДА (ГЕНЕЗИС) МИНЕРАЛНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ
ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРНОСТ

СТРЕЛЧА

КРАСНОВО

ХИСАРЯ

ЧЕПИНО

ДЕВИН

БЕЛЧИН

БЕЗ РАЗМЕР

9.22

9.35

9.29

9.40

9.49

9.29

mV

-356

-392

+107

+96

-9

+141

БЕЗ РАЗМЕР

6.57

5.63

22.1

22

18.6

23.28

ФЛУОРИД F'

mg/l

3.6

5.5

5

4.7

4.2

5.1

ХЛОРИД Cl'

mg/l

12.2

8.9

7.4

5.4

2.6

7

СУЛФАТ SO4''

mg/l

69

66

27

27

17

83

ХИДРОКАРБОНАТ
HCO3'

mg/l

86.4

76

74

65

89.6

36

КАРБОНАТ CO3''

mg/l

9.8

11

9.3

10

17

18.5

ЛИТИЙ Li+

mg/l

0.07

0.05

0.07

0.05

0.05

0.04

КАЛИЙ K+

mg/l

1.3

2.2

1.52

0.5

0.5

0.8

mg/l

61.2

66

53

43

55

76.2

mg/l

3.4

1.5

2.44

2.1

1.07

1.7

mg/l

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

mg/l

48.8

69.7

45.4

45

40

47

mg/l

296

307

226

203

227

275

ПОКАЗАТЕЛ pH

ГЛАВНИ ХИМИЧНИ СЪСТАВКИ

РЕДОКСПОТЕНЦИАЛ
Eh
РЕДОКС ПОКАЗАТЕЛ
rH2

НАТРИЙ Na+
КАЛЦИЙ Ca

2+

МАРНЕЗИЙ Mg2+
СИЛИЦИЕВ
ДВУОКИС SiO2
ОБЩА
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

Показатели, доказващи физиологично и лечебно превъзходство на Стрелчанската
минерална вода спрямо водите в Хисаря, Чепино, Девин и Белчин.
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5.2 Лечебно-оздравителни свойства и възможности
Лечебно-оздравителния потенциал на Стрелчанската минерална вода се
предопределя от силната редукционност (антиоксидантност), алкалната
реакция, повишеното съдържание на силиций и радон (ядрено-лъчиста
енергия), умереното съдържание на флуор, температурата и, разбира се,
от ниското съдържание на разтворени вещества, обуславящо ефекти на
промиване на организма при вътрешна питейна употреба.
Според научни изследвания и многогодишен практически опит, лечебнооздравителните въздействия и ефекти на този род минерални води се
изявяват при следните групи заболявания и предболестни състояния:


Заболявания на органите на движението (опорно-двигателния апарат) от
артро-ревматично, неврогенно и травматично естество;



Възпалителни заболявания на носа, синусите, гърлото, ушите, устната
кухина и зъбите (чрез съвременни иригационни технологии, използващи
силните антиоксидантни и антибактериални свойства на водата);



Възпалителни гинекологични заболявания;



Бъбречно-урологични заболявания;



Храносмилателни и метаболитни (ендокринно-обменни) заболявания;



Състояния на стрес, преумора и пренапрежение.
Големи

са

възможностите

за

усилване

на

лечебно-оздравителния

потенциал на минералната вода чрез съчетано успоредно използване на
местни

климатолечебни

(топлинни

и

йонизационни)

фактори,

произведена с минерална вода и бентонит калолечебна субстанция и
подбрани диетологични програми с плодове, билки и здравословни
продукти от средногорската природа. Това ще открие възможности за
ефективно лечение и превенция на дихателни, сърдечно съдови и кожни
заболявания.
6. Перспективи и интереси за многопланово и ефективно усвояване на
хидрогеотермалния потенциал на Стрелча
Разкриването и проучването на действителния потенциал от минерална вода
и геотермална енергия в Стрелча ще отвори неподозиран нов простор за
развитие и възмогване на града и неговото население. Достижимите цели в
ПРОФ. Д-Р ГН ИНЖ. К. Д. ЩЕРЕВ
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това

развитие

са

главно

две:

1)

изграждане

и

утвърждаване

на

привлекателен за страната и външния свят водолечебно-оздравителен и
рекреационен хидротермален център (комплекс); 2) ефективно използване
на извлекаемата от минералната вода топлинна (геотермална) енергия.
6.1 Изграждане и развитие на водолечебно-оздравителен и рекреационен
комплекс (концептуален поглед)
6.1.1 Лечебно-оздравителен и рекреационен потенциал на комплекса
Този потенциал включва:


Източник на висококачествена минерална вода с дебит 25 – 30 л/с
и температура 60 – 65 оС;



Здравословен климат (биоклиматичен потенциал) в трите негови
съставки: топлинна, ултравиолетова и йонизационна (отрицателна
йонизация на въздушните частици стимулирана от радиоактивни
минерали в гранитния масив и планинския бриз); силни предимства
пред климата на балнеолечебните средища в Судетите, Карпатите,
Централния Френски масив и Алпите;



Висококачествена лечебна кал тип Fango, произведена от примес
на минерална вода и бентонитова глина;



Доставени от други места йодо-бромни и содо-глауберови лечебни
води съответно за инхалационни (аерозолни) и питейно-лечебни
процедури;



Конвенционална
електромагнитна

физиотерапия
енергия,

с

преформирана

двигателна

светлинна

активност,

масаж

и
и

топлинно-студови въздействия;


Диетологични фактори: лечебни програми с плодове, зеленчуци,
билки, мед и други продукти от местната природа;



Атрактивни познавателни екскурзии до находки и паметници от
античната, средновековната и възрожденска епоха.

6.1.2 Важни изисквания към проекта на комплекса
Бъдещият лечебно-оздравителен и рекреационен комплекс в Стрелча има
всички

шансове

да

постигне

възможно

най-добри

съдържателни,

функционални и пазарни характеристики, ако проекта му отговаря на
следните изисквания:
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Възможно

най-пълно

и

ефективно

използване

на

лечебно-

оздравителния и рекреационен потенциал на минералната вода,
биоклиматичните

фактори

и

другите

природни

богатства

в

прилежащото пространство;


Възможно

най-пълен

набор

лечебно-рехабилитационни,

профилактични и естетични програми и процедури с минерална
вода, лечебна кал,

слънчево-въздушни,

двигателни и други

физикални фактори в непознати и непрактикувани още у нас
форми и технологии;


Съразмерно и съвместимо развитие на три основни функции:
лечебно-рехабилитационна,

профилактична

(превантивна)

и

рекреационно-развлекателна. Първата функция се диктува от
реални потребности и интереси на болни (наши и чужди граждани),
които се определят като пациенти. Другите две функции са в услуга
на здрави и относително здрави посетители, които се определят
като клиенти. Това налага биполярност в структурата на комплекса
и съответно подреждане на съоръженията, обслужващи двете групи
ползватели при осигурен еднакъв достъп до съоръжения с общо
предназначение;


Използване на най-съвременни балнеолечебни съоръжения и
технологии, които познава модерния термализъм и е възможно да
се видят в много центрове в Италия, Германия, Франция, Австрия,
Чехия, Русия и други страни. Успоредно използване на SPA и
Wellness програми и технологии за релаксиране, тонизиране,
отслабване, естетика и освобождаване от стрес, пренапрежение и
преумора;



Постигане

на

самобитност

(оригиналност)

и

съществени

предимства пред конкурентни балнеолечебни средища и комплекси
в страната и извън нея; приспособимост към промените в пазара за
курортно-лечебни

услуги

и

към

изискванията

на

здравно-

осигурителните системи у нас и в Европейския съюз.
6.1.3 Структурен силует на комплекса
В най-общ план комплексът следва да се формира и развива в следните
съставни части:
1. Производствен център. В него се извършват всички видове
лечебно-оздравителни, естетични и рекреационни процедури и
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услуги с минерална вода, лечебна кал и други упоменати по-горе
физикални фактори. В завършен вид този център трябва да
предлага не по-малко от 60 – 70 вида процедури и услуги,
половината от които са все още непознати и неприлагани в
България;
2. Леглова база. Композира се от свързани с производствения център
клинични санаториуми, хотели и пансионати от различни класи;
3. Паркова среда, включваща и съоръжения за слънчево-въздушни
процедури, физическа активност, спортуване и развлечения
4. Инфраструктурни съоръжения, включително паркинги, съоръжения
за пренос и акумулиране на минерална вода, производство на
лечебна кал и други потребности
6.2 Добив и използване на геотермална енергия
Голям и значим икономически и екологичен принос в развитието на
битието на Стрелча може да даде използването на извлекаемата от
минералната

вода

топлинна

(геотермална)

енергия.

Окуражаващи

доказателства за тази възможност дава впечатляващия напредък в
технологиите за промишлен добив на топлоенергия от води със средни и
невисоки температури. Например, в Швейцария и други страни се
изграждат

и

действат

топлоносителя 35

о

отоплителни

С на входа и 25

системи
о

с

температура

на

С на изхода от инсталацията.

Забележителен е напредъкът в извличането на топлина от води с по-ниски
температурни нива чрез топлинни трансформатори (термопомпи) при
коефициент на трансформация до 5 и даже 6 (5 до 6 киловата топлинна
мощност

срещу

един

нискотемпературните

киловат

отоплителни

електрическа).
съоръжения

Напредъкът

върви

успоредно

в
с

постиженията в пестенето на топлоенергия в сгради и други потребители.
В приблизителни величини, извлекаемата от минералната вода топлинна
мощност може да се оцени при следните вероятни условия:


Добивът на минерална вода е от 25 до 30 л/с;



Температурата на водата е от 60 до 65 оС;



Извличането на топлоенергия се осъществява в топлообменна
централа (инсталация);
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Температурата на водата на входа на инсталацията е от 60 до
65

о

С, а температурата изхода 30 до 35

о

С, т.е. температурен

диапазон, подходящ за използване в къпални съоръжения;


Неизползваната в къпалните съоръжения вода и изтичащата от тях
вода с общ дебит не по-малко от 15 л/с и средна температура 30 оС
се включва в паралелна термопомпена инсталация, която извлича
допълнителна топлинна мощност.

2600

30

30

3100

Обща топлинна мощност
kW

25

Допълнително извлекаема
топлинна мощност с
термопомпи
kW

Топлинна мощност
kW

35

На изхода от
инсталацията

Температурен спад
о
С

Температура на
водата оС

На входа в
топлообменната
инсталация

Дебит (добив) на минерална
вода
л/с

Получените при тези условия величини са записани в показаната таблица.

3800

60
25

4300
~1200

35

35

3100

4300

30

30

3650

4850

35

25

3100

4600

30

30

3760

5260

35

30

3760

5260

30

35

4380

5880

65

60
30

~1500
65

Извлекаемата от минералната вода топлинна мощност засега можем да
оценим в границите 3.8 – 5.8 MWt (мегавата). Съществена прибавка към
тези величини може да бъде и извлекаемата с термопомпи топлоенергия
от затопленото подпочвено пространство в обширната дренажно-изворна
зона на хидрогеотермалното находище.
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Насоките за най-добро и смислено използване на потенциала от
геотермална енергия се предопределят от перспективата и интереса за
настъпателно

мащабно

привлекателен

за

развитие

страната

и

на

Стрелча

света

като

първокласен

и

водолечебно-оздравителен

и

рекреационен център. Подареният от природата ресурс от чиста топлинна
енергия несъмнено ще импулсира такова развитие с икономическите си и
екологични измерения.
В конкретни очертания, приносът на геотермалната енергия в курортнолечебното и туристическо бъдеще на Стрелча следва да се търси в
следните насоки:


Отопление, кондициониране и горещо битово водоснабдяване на
бъдещия

лечебно-оздравителен

и

рекреационен

комплекс

и

възможна част от сега действащите сгради и съоръжения с
курортно-лечебна и обществена функция;


Възможно лятно използване за сушене на земеделски продукти и
(или) топлинно обезпечаване на технологични процеси, ако има
такива;



Възможно зимно използване на отпадъчна геотермална топлина
(с температурни нива 15 – 20

о

С) във ферма за интензивно

рибовъдство (аквакултури).
Обсъжданата отскоро идея за използване на топлинния потенциал на
хидрогеотермалното
оранжериен

находище

комплекс

южно

в

от

отоплителна
града

е

система

напълно

на

голям

несъвместима

с

очертаните по-горе перспективи и интереси. Несъвместима е и идеята
оранжерийното предприятие да планира и осъществи собствен сондажен
добив на термоминерална вода в прилежащата южна част от дренажноизворната хидротермална зона. Добивът на минерална вода в който и да
е участък в тази зона ще привлича част от общия ресурс на находището.
7. Заключителни изводи и препоръки
Потенциалът от минерална вода и геотермална енергия е главно и възможно
най-ценно природно богатство и достояние на град Стрелча. Неговото пълно
разкриване, проучване и оползотворяване следва да се възприема като
стратегическа цел и мисия на общината и стрелчанската общественост.
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Минералната вода, геотермалната енергия, оздравителните фактори на
климата и околната природа предопределят на Стрелча много добро място на
вътрешния и общоевропейския курортно-лечебен и рекреационен пазар. Те
са реални стимули за инвестиране, трудова заетост и професионална
реализация. Движението към тази цел предстои да се подготви и насърчи с
последователни програмни действия на общинско, регионално, държавноведомствено, предприемаческо и гражданско равнище. Някои от началните
постъпки и действия се очертават и подреждат приблизително така:


Постигане на политическо и управленско съгласие и единодействие
в преследването на общата стратегическа цел за разкриване и
усвояване на потенциала на хидрогеотермалното находище и
лечебно-оздравителните ресурси на околната природа;



Изготвяне,

съгласуване

хидрогеоложки

проект

и

изпълнение

за

на

набелязания

проучвателно-експлоатационно

сондиране и изграждане на новото вододобивно съоръжение;
осигуряване на източници за финансиране на проекта;


Изготвяне

на

устройствен

план

за

ситуиране

водолечебно-оздравителен

и

съответствие

функционални

с

неговите

рекреационен
и

на

бъдещия

комплекс

в

пространствени

изисквания. Този план ще даде на Стрелча силно предимство пред
хаотичното

и

ирационално

ситуиране

на

водолечебните

и

рекреационни заведения в урбанизираното градско пространство
на Хисаря, Велинград, Кюстендил, Сандански и други средища;


Запознаване с поучителен опит от осъществени сходни проекти в
общини и региони на Италия, Германия (главно Бавария), Австрия,
Словения, Франция и други европейски страни;



Начален подбор и квалификация на местни кадри за обслужване на
дългосрочната общинска програма и бъдещите съоръжения за
добив и пренос на минерална вода и геотермална енергия;



Формиране на контакти с наши и чуждестранни предприемачи
(инвеститори)

с

използване

на

съответни

разяснителни

и

информационни средства;


Солидарни с другите общини действия за по-добро нормативно
уреждане

на

общинските

права

и

задължения

спрямо

териториалните хидрогеотермални богатства.
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8. Фигури
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