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Въведение
Село Невестино се намира на 13 km източно от
гр. Кюстендил и е разположено в най-ниската
и тясна част на Кюстендилската котловина. В
местността Топилата, попадаща в землището
на с. Четирци, има водоизточник с дебит 30 l/s и
температура 24 °С (сондаж 2ХГ). В местността

Барището е разположен вторият водоизточник
(на десния бряг на р. Струма) с дебит – 12 l/s и
температура 30 °С (сондаж 1ХГ). Двата сондажа са
на разстояние ~1,5 km един от друг. В предишни
проучвания двата водоизточника са разглеждани
като водопроявления на едно и също находище
на минерална вода. Между находищата не е
установена хидравлична връзка и химичният

Фиг. 1. Концептуален модел на находище Невестино–Барището
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състав на водата е различен. При настоящия анализ
находище Барището е разгледано самостоятелно
и е съставен хидрогеоложки концептуален модел
само на него.

Геолого-тектонска характеристика
на находище Невестино–Барището
От тектонска гледна точка находището на ми
нерална вода попада в Пиянечкия грабенов ком
плекс. Той е запълнен с палеогенски материали
на голяма дълбочина (Московски, Шопов, 1965).
В района са установени неотектонски блокови
движения. По границите на отделните блокове
са се формирали реките Невестинска, Гращичка,
Берсинска и др. (Кръстев, 1972). Различават се 2
основни направления на тектонските движения
с посоки СЗ–ЮИ (най-стари) и СИ–ЮЗ (наймлади). Долните части на десните притоци на
р. Струма са привързани към тектонските нару
шения с посока СИ–ЮЗ. Тези нарушени „мла
ди зони“ са предпоставка за дрениране на ми
нералните води и формиране на естествения
извор в местността Барището. На фиг. 1 е по
казана геолого-тектонска обстановка, в която
се формира минералната вода от находище Не
вестино–Барището с неговите граници и харак
терни хидрогеоложки зони. За основа е полз
вана последната геоложка карта в М 1:50 000
(Милованов и др., 2008). Разработен е ГИС мо
дел с база данни за находището в координатна
система UTМ.

Концептуален модел и определяне
на границите на находище
Невестино–Барището
Минералните води са формирани в напуканите
материали на Струмската диоритова формация.
Естественото изходище на водите е на контакта на
проводящата зона (разсед с посока СИ–ЮЗ) с много по-стария Струмски разлом, който е бариерен за

100

минералните води и те се дренират в най-ниската
част. Границите на находището са оформени по
геоложки, тектонски и геоморфоложки съображения. Анализирана е хидродинамиката на системата
и е съставен хидрогеоложки концептуалният модел. Определени са зоните, в които става подхранването на минералните води и зоната на естествено дрениране. Същата съвпада с разкритията на
диоритите, изграждащи хълма Градището, в подножието на който е изворът Барището.

Заключение
Въпреки сравнително подробните проучвания за
района на Невестино, досега не е съставян хидрогеоложки концептуален модел на находище
Барището. Полученият модел ясно определя границите и зоните на подхранване и дрениране на
минералните води. Той може да послужи за бъдещото детайлно изсяняване на находището. Могат
да бъдат направени изчислителни модели за експлоатационни запаси и геотермалния потенциал
на минералната вода; да бъдат направени прогнозни модели за опасността от замърсяване на
минералните води. Водата не е годна за питейно
водоснабдяване и основно може да се ползва за
хигиенно-битови нужди.
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