
13

Метали в термоминералните води на Велинград

Николай Стоянов1, Владимир Христов2

1 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София; Е-mail: nts@mgu.bg 
2 Геологически институт, БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 24, 1113 София; Е-mail: vhh@geology.bas.bg

Metals in thermomineral waters in the town of Velingrad

Nikolay Stoyanov1, Vladimir Hristov2

1 University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, Bulgaria; Е-mail: nts@mgu.bg 
2 Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev str., 1113 Sofia, Bulgaria;  
Е-mail: vhh@geology.bas.bg

Abstract. Through a comparative analysis of data on the registered contents of metals in the thermal sources in the town of Velingrad 
are represented differences in chemical composition of the waters in the four fields – Chepino, Ladzhene, Kamenitsa, and Draginovo. The 
results of water samples from 19 water sources obtained in the laboratory of the University of Antwerp (Belgium) were used. Possible 
connections between the specific natural conditions, the temperature, pH and the concentration of metals in the waters of each source are 
considered. An assessment has been made of the suitability of the extracted waters in accordance with the current rules for the content of 
metals in the mineral waters used for drinking. 
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Резюме. Посредством сравнителен анализ на данните за регистрираните съдържания на метали в термоминералните водо
източници на Велинград са представени различията в състава на водите в четирите находища – Чепино, Лъджене, Каменица 
и Драгиново. Използвани са резултатите от изследвания на водни проби от 19 водоизточника, проведени в лабораторията на 
Университета в Антверпен (Белгия). Разгледани са възможните връзки между конкретните природни условия, температурата, pH 
и концентрацията на метали във водите на всяко находище. Направена е оценка на пригодността на добиваните води в съответ
ствие с действащите у нас норми за съдържанието на метали в използваните за пиене минерални води.

Ключови думи: термални подземни води, метали, хидрогеохимия.

Въведение

Велинград се намира в Чепинската долина, раз
положена сред западните дялове на Родопите. 
Десетки са топлите минерални извори, разпръс
нати в различни квартали на града или в бли
зост до него. Те са обусловили развитието на 
Велинград като един от най-големите балнео-
климатични курорти в страната, който напосле
дък се определя като спа столица на България 
със своите над 60 хотела, предлагащи различни 
балнеоложки процедури. Минералните води се 
използват широко и разностранно, както за ле
чение и профилактика в балнеосанаториуми, 
лечебни комплекси и хотели, така и за отдих и 
спорт, отопление на сгради, а през последните 
години и за бутилиране.

Настоящото изследване е свързано с присъст
вието на метали и някои други химични компонен
ти в термоминералните води от находищата във 
Велинград. Използвани са резултати от химичните 
анализи на тези води, проведени в лабораторията 
на Университета в Антверпен (Белгия) на атомно-
абсорбционен спектрометър (ААС) и мас-спектро
метър (МС) (Pentcheva et al., 1997). За съпоставяне 
на данните от анализите с максимално допустимите 
стойности (МДС) е прилаган стандартът за качест
во на подземните води, определен в Приложение 
1 към Наредба № 1/10.10.2007 г. (Regulation № 1 
of 10.10.2007) за проучване, ползване и опазване 
на подземните води, както и изиск ванията за води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдява
не, регламентирани с Наредба № 9/16.03.2001 г. 
(Regulation № 9 of 16.03.2001).
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Находища на термоминерални води  
във Велинград

Находищата на термоминерални води в района 
са естествени зони на дрениране на хидротерми, 
формирани през един много дълъг период в гра
нитоидния батолит, внедрен сред родопските ме
таморфити (фиг. 1). Те представляват класически 
модел на водонапорна термална система с азотни 
акратотерми в напукани и разломени кристалинни 
(гранитоидни) масиви.

Термоминералните води на Велинград са из
вестни от древността, а от началото на ХХ век 
са изучавани от многобройни изследователи 
(Bonchev, 1925; Azmanov, 1940; Penčeva, 1960; Pet-
rov, Penčeva, 1962; Limonadov, 1964; Petrov, 1964; 
Shterev, 1964; Petrov et al., 1970; Shterev, Hristov, 
1985; Pentcheva et al., 1997; Петров и др., 1998ф1; 
Vladeva et al., 2000; Hristov, 2001). През 1958 г. са 
проведени първите хидрогеоложки сондажни про
учвания от ИПП Водоканалпроект, които са про
дължили до 1989 г. от Комитета по геология.

Теренни изследвания на водоизточници
те в находището са извършени през 1997 г. от 
Геологическия институт при БАН във връзка с 
преоценката на хидрогеотермалните ресурси на 
страната (Петров и др., 1998ф). 

След 1998 г. минералните води в района са 
изследвани по повод предоставянето на права за 
ползването им по Закона за водите и по Закона за 
концесиите, както и за преоценка на експлоата
ционните ресурси.

В района на Велинград са разкрити 4 термоми
нерални находища – Чепино, Лъджене, Каменица 
и Драгиново (фиг. 1). По своите характеристики те 
се причисляват към нестратифицирания тип нахо
дища, при които отсъстват обособени водоносни 
хоризонти, а подхранването, циркулацията и дре
нирането на водите се осъществява чрез сложна 
система от водопроводящи зони (проницаеми пук
натини и разломни нарушения).

Находище Чепино

То включва южната и най-голяма група термални 
извори във Велинград, която се намира на ~1,3 km  
югозападно от центъра на кв. Чепино, които из
вират от гранитите на Рило-Западнородопския 
батолит. Разположени са непосредствено до гра
ницата им с метаморфитите, наредени по дълбока 
разломна и милонитизирана зона с ширина ~3 m. 
Изворните води се дренират по система отворени 
пукнатини, пресичащи дислокацията в посока поч

1 Петров, П., И. Йотов, А. Бендерев, В. Христов, С. Гашаров. 
1998ф. Преоценка на ресурсите на геотермална енергия в Бъл
гария. Окончателен отчет по задача, изпълнявана по договор на 
МОСВ с Геологическия институт при БАН, 76 с.

ти изток-запад. Грифоните на изворите са покри
ти от речни чакъли и пясъци с дебелина до 6–7 m. 
По данни от дебитометричните измервания през 
1997 г. общият дебит на находище Чепино възлиза 
на ~63 l/s (Петров и др., 1998ф).

Понастоящем в находището има пет сондажа 
(С-1, С-2, С-3, С-4 и С-5 Горски пункт), два капти
рани извора (К-1 Стар каптаж и К-2 Нов каптаж) и 
едно водопроявление (Извор 7). Обобщени данни 
за дебита и температурата на дренираната вода от 
тези водоизточници са дадени в таблица 1.

Таблица 1 
Данни за водоизточниците в находище Чепино

Table 1 
Water sources data for Chepino field

Водоизточник Температура,
°С

Дебит,
l/s

С-1 48 11,00
С-2 48 9,70
С-3 48 6,30
С-4 48 5,40
К-1 Стар каптаж 48 23,00
К-2 Нов каптаж 48 23,00
С-5 Горски пункт 37 7,70
Извор 7 45 0,2

Находище Лъджене

Основен фактор за проява на минералните извори 
в находище Лъджене са тектонските нарушения, 
които, заедно със скалите от метаморфната мантия 
на гранитите, както и покривката от неогенски се
дименти, са главната хидравлична, геоструктурна 
бариера на хидротермите, акумулирани във водо
носните, силно напукани и разломени гранитоиди. 
Подхранването на термоминералния резервоар 
е главно от падналите атмосферни валежи в раз
критата част на Рило-Западнородопския батолит и 
контактната зона с гнайсовата мантия.

Находище Лъджене включва 20 водоизточни
ка – 13 каптирани извора и 7 сондажа (табл. 2), 
групирани условно в три зони – западна, средна и 
източна:

 • Западна зона. Обхваща участък на 2–2,5 km 
югозападно от устието на р. Луковица, където на 
разстояние до 80 m от речното русло са разполо
жени каптираните извори К-6, К-7, К-8, К-9, К-11, 
К-14, К-15 и К-16 и сондажите Вельова баня: С-1 
ВКП, С-2 ВКП, С-6 ВПК и С-7 КГ. Със сондажи
те са разкрити термоминерални води в гранитния 
комплекс до дълбочина ~500 m. Гранитите са пок-
рити от неоген-кватернерни наслаги (чакъли и ва
луни с глинест матрикс) с дебелина от 15 до 40 m.

 • Средна зона. Включва централната част на 
находището, където попадат каптираните извори 
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Фиг. 1. Геолого-хидрогеоложка карта (по Petrov, 1964; Kozhoukharov et al., 1989, 1990; Dimitrova, Katskov, 1990; 
Marinova, Katskov, 1990, с изменения) с местоположението на термоминералните находища в района на Велинград 
1 – кватернерни пясъци и чакъли; 2 – неогенски чакъли; 3 – гранити; 4 – аплитоидно-пегматитови гранити; 5 – гнайси и 
гранитогнайси; 6 – гнайси, гранитогнайси, мрамори и амфиболити; 7 – мрамори; 8 – термоминерално находище; 9 – разло
ми: а – установен, б – предполагаем; 10 – геолого-хидрогеоложки профил І–ІІ; 11 – ниво на подземните води в профил І–ІІ

Fig. 1. Geological-hydrogeological map (after Petrov, 1964; Kozhoukharov et al., 1989, 1990; Dimitrova, Katskov, 1990; 
Marinova, Katskov, 1990, with modifications) with locations of thermo-mineral fields in the vicinity of the town of Velingrad
1, Quaternary sands and gravels; 2, Neogene gravels; 3, granites; 4, aplite-pegmatite granites; 5, gneisses and granite-gneisses;  
6, gneisses, granite-gneisses, marbles and amphibolites; 7, marbles; 8, thermo-mineral fields; 9, faults: a, established, б, supposed; 
10, geological-hydrogeological profile І–ІІ; 11, groundwater level in profile І–ІІ
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К-18, К-19 Плажа, К-21, К-28 и К-29 и сондаж С-7 
ВКП Кремъчна баня, в който са установени грани
ти и метаморфни скали. Тук неоген-кватернерната 
покривка e дебела ~50 m. Водоизточниците са раз
положени непосредствено до брега на р. Луковица 
(К-18, К-19 Плажа и К-21) и на 80–100 m североза
падно от него (К-28, К-29 и С-7 ВКП).

 • Източна зона. Заема участък на 300–400 m 
югозападно от устието на р. Луковица. На 30–50 m 
от левия бряг на реката е прокаран сондаж С-8 КГ 
Топилата с дълбочина 159 m, който пресича напу
кани и милонитизирани гранити, покрити от нео
ген-кватернерни наслаги с дебелина 47 m. В тази 
зона през 1999 г. е прокаран сондаж С-9 Кентавър 
с дълбочина 428 m, който преминава последова
телно скален комплекс от гранити, гранитогнайси 
и гнайси, лежащ под неоген-кватернерна покрив
ка с дебелина 61 m. По данни от направените из
мервания през 1997 г. общият дебит на находище 
Лъджене е ~33 l/s (Петров и др., 1998ф).

Находище Каменица

В централната част на квартал Каменица, в дола 
Еленка и Власа, са извирали най-горещите води 
във Велинград от 8 извора, локализирани по тек-

тонски зони. На най-ниска кота, в източната част 
на находището, е разположен каптираният извор 
К-7 Сярна баня. Изворните води протичат през 
неогенски блокажи, които покриват гранитите и 
гнайсите, в които е формиран основният резерво
ар на находището. Дебелината на теригенната по
кривка е между 35 m (при извор К Власа) и 110 m 
(при извор К-7 Сярна баня). В находището са про
карани 3 сондажа – С-3 Мизинка, С-4 Власа и С-5 
Сярна баня. Сумарният дебит на изворите преди 
сондирането е възлизал на 8,6–12,0 l/s, като с най-
голям дебит е бил извор Власа (7,2 l/s). 

В момента находище Каменица се дренира от 4 
водоизточника – 3 сондажа и 2 каптирани извора, 
обобщени данни за които са дадени в таблица 3. 
По данни от проведените измервания през 1997 г. 
общият дебит на находището е ~24 l/s (Петров и 
др., 1998ф).

Таблица 2 
Данни за водоизточниците в находище Лъджене

Table 2 
Water sources data for Ladzhene field

Водоизточник Температура,
°С

Дебит,
l/s

Западна зона
К-8 35 0,40
К-6 Вел. баня 40 0,25
К-7 38 0,30
К-9 Вел. баня 39 0,20
К-11 25 0,03
К-14 38 0,25
К-15 43 0,10
К-16 27 0,02
С-1 ВКП Вел. баня 35 0,40
С-2 ВКП Вел. баня 45 1,40
С-7 КГ Вел. баня 49 5,80
С-6 ВКП Вел. баня 44 0,60

Средна зона
К-18 49 0,80
К-19 Плажа 54 7,00
К-21 55 0,10
К-28 59 1,00
К-29 59 0,80
С7 ВКП Крем.баня 63 8,10

Източна зона
С-8 КГ Топилата 51 5,25
С-9 Кентавър 44 0,50

Таблица 3 
Данни за водоизточниците в находище Каменица

Table 3 
Water sources data for Kamenitsa field

Водоизточник Температура,
°С

Дебит,
l/s

С-3 Мизинка 89 3,00
С-4 Власа 88 13,00
С-5 Сярна баня 87 5,00
К Власа 65 2,00
К-7 Сярна баня 63 1,20

Находище Драгиново

Разположено е в заливната тераса на р. Чепинска, 
на ~1,5 km югозападно от кв. Драгиново. Из вор-
ните води се разливат в речните чакъли и пясъци 
и образуват термална зона широка 0,4 km. Поради 
пряката им връзка с речните и подземните води, 
местата на изворите, температурите и дебита им са 
били непостоянни. Най-високата температура на 
изворите, преди прокарването на сондажи, е била 
82 °С (Petrov, 1964). В дълбочина водите извират 
от разломени гнайси, сред които се срещат рядко 
тънки мраморни прослойки. Дебелината на нео
ген-кватернерната покривка е между 30 и 60 m.

В момента находището се експлоатира посред
ством 4 сондажа: С-1, С-2, С-5 и С-13. Дебитът и 
температурата на добиваната с тях вода са пред
ставени в таблица 4. По данни от направените през 
1997 г. измервания общият дебит на находището е 
~12 l/s (Петров и др., 1998ф).

Термалните изворни находища във Велинград 
са най-големите в Южна България. Общият ресурс 
на термоминерални води (от 36 извора и сондажи) 
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е 132 l/s. Геотермалният ресурс на всички находи
ща при понижаване на температурата до 15 °С е 
~22,3 MW, което съответства на 18 000 t условно 
гориво (нефт) годишно.

Хидрохимична характеристика  
на термоминералните води

Химичният състав на термоминералните води за
виси от различни фактори, от които с най-голяма 
тежест са: (1) химичният състав на водите, по
стъпващи в термоминералния резервоар; (2) ми
нералният състав, литоложките характеристики и 
вторичната промяна на водовместващите скали;  
(3) геохимичните бариери – pH, Eh и др.; (4) темпе
ратурата и налягането; (5) продължителността на 
взаимодействието „вода-скала“; (6) филтрацион
ните характеристики на резервоара и вместващите 
го формации; (7) наличието на орудявания и др. 

При систематизирането и анализа на наличната 
информация в изследването е направен опит да се 
обвърже съставът на термоминералните води на 
Велинград (главно съдържанието на метали в тях) 
с някои от изброените фактори.

Температура на водите. Водороден 
показател (рН)

Температурата на водите и дължината на техния 
път в дълбочина са главните фактори, които 
предо пределят техния макросъстав. От ~37–48 °С 
(находище Чепино), температурата нараства пос-
тепенно в североизточна посока, като достига до 
максималната за проучвания район стойност 92– 
96 °С (находище Драгиново) (фиг. 2). В тази посока 
и последователност нараства и концентрацията на 
повечето макрокомпоненти, което предполага и 
по-подходящи условия за излужване на различни 
компоненти и съединения от скалите, съставящи 
термоминералните резервоари.

Установените стойности на рН показват ал
калния характер на всички термоминерални води 

и варират от 9,27 (сондаж С5 Горски пункт, на
ходище Чепино) до ~8,00 (сондаж С5, находище 
Драгиново). Изключение правят само три водоиз
точника от находище Лъджене с доста по-високи 
стойности (още по-високо алкални). Като правило 
рН намалява постепенно от югозапад към северо
изток (фиг. 2), т. е. тенденцията е реципрочна на 
установените температурни зависимости, както на 
анализираните по-долу трендове на макрокомпо
нентния състав, така и на концентрациите на оста
налите изследвани компоненти.

Макрокомпоненти. Обща минерализация. 
Флуор

Макрокомпонентният състав на термоминерал
ните води в изследваната област е илюстриран с 
графичните зависимости на фигури 3 и 4. Хид-
рохимичната зоналност, установена и от други ав
тори, е ясно изразена. Концентрацията на всички 
макрокомпоненти и съединения нараства посте
пенно от югозапад (находище Чепино) на севе
роизток (към находище Драгиново). Изключение 
има единствено при съдържанието на карбонатите, 
което намалява в тази посока. Друго изключение 
се очертава за водоизточник сондаж С-8 Топилата 
(находище Лъджене), който има значително по-
висока концентрация на всички макрокомпонен
ти (по-ниска за сулфатите) в сравнение с другите 
водоизточници от същото находище. Черпените с 
този сондаж минерални води са с различен генезис 
и химичен състав от тези в близките до него водо
източници.

Регистрираните максимални стойности на ма
крокомпонентите в изследваните водоизточни
ци от четирите находища (фиг. 5) не надхвърлят 
нормативно определените максимално допустими 
стойности (МДС) за питейни води, т. е. те са на
пълно пригодни по тези показатели. Изключение 
правят единствено установените максимални кон
центрации на сулфати във водоизточниците от 
находище Каменица. В случая тя е 261 mg/l, т. е. 
превишава с малко нормата, която е 250 mg/l.

Термоминералните води на Велинград са прес
ни, с обща минерализация <1000 mg/l, т. е. и по 
този показател те отговарят на изискванията за 
питейно-битово водоснабдяване. Тази интегрална 
характеристика на химичния състав запазва тен
денцията за нарастване от югозапад на североиз
ток.

От най-голямо значение, като лимитиращ фак
тор за бутилирането на натурална минерална вода, 
е концентрацията на флуор. Представената на фи
гура 6 графична зависимост показва, че единствено 
водоизточниците от находище Чепино и някои от 
находище Лъджене (С-7, К-6, К-9, К-19 Плажа) от
говарят на изискванията за съдържание на флуор – 
до 5000 µg/l, т. е. <5 mg/l. Това определя кои водо

Таблица 4
Данни за водоизточниците в находище Драгиново

Table 4
Water sources data for Draginovo field

Водоизточник Температура,
°С

Дебит,
l/s

С-1 78 1,50
С-2 91 1,20
С-5 94 7,80
С-13 92 2,00
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Фиг. 2. Фунционални зависи-
мости на температурата на во-
дата и pH в термоминералните 
находища

Fig. 2. Functional dependencies 
of water temperature and pH in 
thermo-mineral fields

Фиг. 3. Концентрация на HCO3
–, 

SO4
2–, CO3

2–, SiO2 и F–, във водите 
от изследваните водоизточници

Fig. 3. Concentration of HCO3
–, 

SO4
2–, CO3

2–, SiO2 and F– in the wa-
ters of the studied water sources

Фиг. 4. Концентрация на Na+, 
K+, Ca2+ и Mg2+ във водите от 
изследваните водоизточници

Fig. 4. Concentration of Na+, K+, 
Ca2+ and Mg2+ in the waters of the 
studied water sources
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Фиг. 5. Максимални, минимални и средни концентрации на HCO3
–, CO3

2–, SO4
2–, Na+, K+, Ca2+ и Mg2+ във водите от 

изследваните термоминерални находища

Fig. 5. Maximum, minimum and average concentrations of HCO3
–, CO3

2–, SO4
2–, Na+, K+, Ca2+ and Mg2+ in the waters of the 

studied thermo-mineral deposits

Фиг. 6. Концентрация на F– 
във водите от изследваните 
водоизточници

Fig. 6. Concentration of F–  in 
the waters of the studied wa-
ter sources

източници могат да бъдат бутилирани като нату
рална минерална вода и за кои това е невъзможно. 
Сравнително високи са концентрациите на флуор, 
дори и за водоизточници, подходящи за кариес 
профилактика, но те не се препоръчват за деца до 
7-годишна възраст (задължително отбелязано на 
етикета на всяка бутилка), както и за прекомерна 
употреба от по-възрастните хора.

Метали

Резултатите от анализите на водни проби от четирите 
находища, проведени в Университета в Антверпен, 
Белгия (Pentcheva et al., 1997), показват, че в термо
минералните води на Велинград се съдържат или 
има следи на повече от 30 метала, т. е. на прибли
зително 1/3 от съществуващите в природата. От тях 



20

по-долу са представени резултатите за металите, 
имащи забележимо присъствие във водоизточници
те от изследваните находища и/или са опре деляни 
като силно токсични и много опасни, дори и в съвсем 
незначителни концентрации. Последните се ползват 
като маркери за оценка на качествата и екологичния 
статус на подземните и повърхностните води. Те се 
поделят в две основни групи – приоритетни веще
ства (Ni, Cd, Hg, Pb) и специфични замърсители (Al, 
As, Cr, Cu, Fe, Mn, Zn, U, Ra). 

Алкални метали

Анализирани са всички алкални метали – Na, K, 
Li, Rb и Cs. Натрият и калият бяха разгледани в 
частта за макрокомпонентите. 

Литият е най-лекият метал с относително тегло 
0,53 или той е приблизително два пъти по-лек от 
водата. Неговото повишено присъствие в подзем
ните води има много голямо значение, тъй като 
заедно с хелия са най-добрите индикатори при 
търсенето на високотемпературни термоминерал
ни води. В случая това се потвърждава от много
кратно по-високите му съдържания в находища 
Каменица и Драгиново (фиг. 7). Високите концен
трации на литий не само не са опасни за човешко
то здраве, но са подходящи при лечение на някои 
заболявания, поради което за този метал няма нор
ма в стандартите за питейни води.

Максимално допустимите концентрации за Rb 
и Cs не са надминати в нито един от 36-те водоиз
точника в четирите находища.

Алкалоземни метали

От алкалоземните метали са анализирани четири 
елемента (Mg, Ca, Sr, Ba), като два от тях (Mg, 
Ca) са разгледани в частта за макрокомпонентите. 
Установените концентрации за Sr и Ba във всич
ки водоизточници са под стандартно допустимите 
максимални стойности.

Преходни метали

Изследвани са 20 преходни метала – Ti, V, Cr, Mn, 
Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Ag, Au, Hg, Hf, 
Ta и W. Повечето от тях (Ti, V, Co, Y, Zr, Nb, Mo, 
Ag, Au, Hf, Ta и W) са с толкова ниски кларкови 
съдържания в природата, че не са предмет на дейст
ващите норми за питейни води, а друга част (Fe, Cd 
и Hg) са в концентрации под или около откриваем
ия минимум на измервателната апаратура. По отно
шение на другите изследвани метали от тази група 
термоминералните води са годни за пиене. 

На фигури 8–12 са представени концентрации
те на Ni, Cr, Mn, Cu и Zn, които в екологичен ас
пект имат специално значение и се причисляват 
към приоритетните вещества (Ni) и специфичните 
замърсители (Cr, Mn, Cu и Zn).

Фигура 8 показва, че максималните съдържания 
на никел, установени в К-7 Сярна баня и С-5 Власа 
(находище Каменица), са ~60–70 пъти по-ниски от 
МДС, а в останалите водоизточници присъствието 
на Ni е съвсем незначително и се проявява само 
като следи в изследваните проби. 

Подобна е ситуацията със съдържанието на 
специфичните замърсители (фиг. 9–12). Ре гист-
рираните максимални концентрации на хром в 
К-6 Вельова баня (находище Лъджене), манган в 
К-7 Сярна баня (находище Каменица), мед в С-5 
Горски пункт (находище Чепино) и цинк в С-5 
(находище Драгиново) са многократно (от 6 пъти 
до над 2 порядъка) по-ниски от МДС за питейни 
води. В останалите водоизточници концентрации
те на Cr, Mn, Cu и Zn са още по-ниски или са уста
новени единствено като следи. Съдържанието на 
хром е значително по-ниско във всички изследва
ни водоизточници – от 10 до 50 пъти по-ниски от 
МДС (фиг. 9). Подобни са резултатите за концен
трацията на манган. Това е един от най-проблема
тичните метали, който има високо фоново съдър
жание на много площи в страната, но тук концен
трацията му е много ниска – от 6 до над 100 пъти 
под нормите (фиг. 10). Съдържанието на мед също 
е незначително – повече от 200 пъти под МДС  
(фиг. 11), а на цинк е нищожно – около 2–3 поря
дъка под нормата (фиг. 12).

На фигура 13 са илюстрирани резултатите от 
измерените съдържания на волфрам в изследвани
те термоминерални водоизточници. Този показа
тел е от особено значение за района на Велинград, 
предвид разположеното на 18 km югозапад
но (по въздушна линия) волфрамово находище 
Грънчарица-център. То е проучено, но досега не е 
разработвано. Всички стойности за концентрация
та на W в термоминералните води са под 30 µg/l, 
като те следват същата тенденция за нарастване от 
югозапад към североизток, която бе установена за 
повечето макрокомпоненти: 3,8–5,5 µg/l (находи
ще Чепино), 7,5–11,0 µg/l (находище Лъджене), 
16,0–29,0 µg/l (находище Каменица) и 26,0–28,0 µg/l 
(находище Драгиново). Тези рязко контрастиращи 
с предварителните очаквания резултати показват, 
че по-високите концентрации на W са в противопо
ложната на волфрамовото находище посока.

Постпреходни метали

Изследването включва 7 постпреходни метала (Al, 
Ga, In, Sn, Tl, Pb и Bi) от общо 11 елемента, със
тавляващи тази подгрупа. Голяма част от тях (Ga, 
In, Sn, Tl и Bi) имат ниски кларкови съдържания и 
също не са нормирани в документите, определя
щи изискванията към качеството на питейни води. 
Установените концентрации на другите два из
следвани елемента от групата – екологичните мар
кери Pb и Al, не надхвърлят нормите за питейни 
води (фиг. 14 и 15). 
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Фиг. 7. Концентрация на Li във во-
дите от изследваните водо източници

Fig. 7. Concentration of Li in the wa-
ters of the studied water sources

Фиг. 8. Концентрация на Ni във во-
дите от изследваните водо източници

Fig. 8. Concentration of Ni in the wa-
ters of the studied water sources

Фиг. 9. Концентрация на Cr във во-
дите от изследваните водо източници

Fig. 9. Concentration of Cr in the wa-
ters of the studied water sources
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Фиг. 10. Концентрация на Mn във во-
дите от изследваните водо източници

Fig. 10. Concentration of Mn in the 
waters of the studied water sources

Фиг. 11. Концентрация на Cu във во-
дите от изследваните водо източници

Fig. 11. Concentration of Cu in the wa-
ters of the studied water sources

Фиг. 12. Концентрация на Zn във во-
дите от изследваните во до източници

Fig. 12. Concentration of Zn in the wa-
ters of the studied water sources
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Данните за съдържанието на оловото в изслед
ваните водоизточници показват, че то е най-висо
ко в каптаж К-1 Нов (находище Чепино) и в сон
дажи С-2 и С-5 (находище Драгиново) (фиг. 14). 
В този случай максималните измерени стойности 
отново са значително по-ниски от допустимите, от 
~1 до няколко порядъка по-ниски от МДС за пи
тейни води.

Аналогична е ситуацията и по отношение на 
съдържанието на алуминия (фиг. 15). Измерените 
максимални стойности (40–41 µg/l) в сондажи 
С-2 и С-5 (находище Драгиново) и сондаж С-4 
Власа (находище Каменица) са 5 пъти по-ниски 
от МДС. В останалите водоизточници това съот
ношение е по-ниско, като на места разликата е и 
над 1 порядък.

Металоиди

Анализираните металоиди са As, Sb и Ge, а също 
и Si под формата на SiO2. Интерес представлява 
присъствието на специфичния замърсител As и на 
токсичния елемент Sb, които са и в списъка на нор
мираните показатели за оценка на пригодността на 
питейните води. Без особено значение за състава и 
качествата на природните води е Ge, тъй като има 
ниско кларково съдържание и е инертен елемент. 
Концентрацията на SiO2 в изследваните води е ви
сока, което е свързано пряко с техния генезис. 

Представените на фигури 16 и 17 резултати по
казват, че съдържанието на металоидите As и Sb 
във всички изследвани водоизточници напълно 
отговаря на изискванията на нормативните доку
менти.

Регистрираната максимална концентрация на 
As (6,6 µg/l в каптаж К-21, находище Лъджене) 
е с 40% по-ниска от определените за този пока
зател МДС. Прави впечатление, че този елемент 
присъства във всички водоизточници на находи
ще Каменица и находище Драгиново, като кон
центрациите му варират в границите от 1,4 µg/l 
в каптаж Власа и сондаж С-4 Власа (находище 
Каменица), до измерения максимум в К-21 (нахо
дище Лъджене). В останалите водоизточници на 
находище Лъджене и в находище Чепино арсенът 
е в концентрации по-ниски от откриваемия мини
мум на измервателната апаратура.

Максималната получена стойност за Sb (2,7 µg/l 
за К-21, находище Лъджене) е приблизително 2 
пъти по-ниска от допустимата. В останалите во
доизточници концентрацията е неколкократно по-
ниска, а на места е и под откриваемия минимум. 
Налице е ясна тенденция за нарастване на при
съствието на Sb от югозапад на североизток.

Лантаниди

Изследвани са 9 елемента от тази група – La, Ce, 
Nd, Sm, Eu, Tb, Ho, Yb и Lu. Резултатите от анали

зите показват, че техните концентрации обикнове
но са под откриваемия минимум на апаратурата. 
Само в единични случаи са регистрирани нищож
ни концентрации на La и Ce, твърде близки до точ
ността на лабораторната техника и използваните 
методи.

Актиниди

От актинидите е изследвано само съдържанието на 
U и Th. Значими резултати са получени единстве
но за U, а съдържанията на Th във всички проби са 
под откриваемия минимум.

На фигура 18 са представени измерените кон
центрации на U във водоизточниците на четири
те находища. В по-голямата част от изследваните 
проби концентрациите са ниски и варират от 0,01 
до 3,6 µg/l, средно ~0,5 µg/l. В останалите проби 
уранът е под откриваемия минимум. Само в една 
проба, взета от каптаж К-21 (находище Лъджене) 
концентрацията е доста по-висока – 44 µg/l. 

Относно присъствието на уран в района 
на Велинград

Като коментираме резултатите за наличие на уран 
в термоминералните води на Велинград, е полез
но да припомним някои важни факти, обстоятел
ства и събития, свързани с оценката на влияние
то на този метал върху качествата на питейните 
води и прилагането на действащите нормативни 
документи.

Уранът се възприема като токсичен елемент, 
когато надвишава определените в нормативни
те документи МДС. В съответствие с Директива 
2013/51 на ЕВРАТОМ ЕС от 22.10.2013 г. (Di-
rective 2013/51/EURATOM), през 2014 г. бе на
правена промяна в Наредба № 9/2001 (Regulation  
№ 9 of 2001) за качеството на питейните води, като 
МДС за уран бе намалена от 60 µg/l на 30 µg/l. 
Промените засегнаха и показателите, нормите и 
методите за радиологична оценка, както и реда за 
реакция при установяване на по-високи от приети
те контролни нива за обща α- и β-радиоактивност. 
Наред с това бе намалена нормата за обща 
α-радиоактивност от 0,5 на 0,1 Bq/l. В последната 
редакция на Наредба № 1/2007 (Regulation № 1 of 
2007) за подземните води, направена през 2016 г., 
зададената норма за МДС за U е 60 µg/l, т. е. оста
ва без промяна. Непроменена е и нормата за обща 
α-радиоактивност – 0,5 Bq/l.

В случая е много важно да се разбере, че няма 
несъответствие между двата нормативни докумен
та, тъй като те нормират различни МДС за едни и 
същи показатели за питейната вода, но в различни 
точки по пътя от водоизточника (кладенец, сон
даж, дренаж или каптаж) до чешмите на потреби
теля. Изискванията на Наредба № 1 се отнасят за 
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Фиг. 13. Концентрация на W във во-
дите от изследваните водоизточници

Fig. 13. Concentration of W in the wa-
ters of the studied water sources

Фиг. 14. Концентрация на Pb във во-
дите от изследваните водоизточници

Fig. 14. Concentration of Pb in the wa-
ters of the studied water sources

Фиг. 15. Концентрация на Al във во-
дите от изследваните водоизточници

Fig. 15. Concentration of Al in the wa-
ters of the studied water sources
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Фиг. 16. Концентрация на As във во-
дите от изследваните водоизточници

Fig. 16. Concentration of As in the wa-
ters of the studied water sources

Фиг. 17. Концентрация на Sb във во-
дите от изследваните водоизточници

Fig. 17. Concentration of Sb in the wa-
ters of the studied water sources

Фиг. 18. Концентрация на U във во-
дите от изследваните водоизточници

Fig. 18. Concentration of U in the wa-
ters of the studied water sources
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изчерпваните води при устието на водоизточника 
или за т. нар. „сурова“ вода, а Наредба № 9 се отна
ся за водата, която се доставя на потребителя чрез 
ВиК мрежата или по друг начин (например бути
лирана). По-ниските изисквания на Наредба № 1 
позволяват да се усвои ефективно по-голям воден 
ресурс, като евентуално несъответствие на „суро
вата“ вода с по-високите изисквания на Наредба № 
9 могат да се коригират посредством пречистване. 
Обичайна световна практика е смесването на води 
от няколко различни водоизточници с цел снижа
ване на съдържанието на определени компоненти, 
най-често тежки метали (например U).

Промените в Наредба № 9, които влязоха в 
действие в края на 2015 г., бяха направени без 
предварителна оценка на тяхното въздействие 
при отчитане на данните за по-високия естест
вен радиационен фон и високите съдържания на 
уран в някои райони на Южна България, както и 
данните от възможните последици от извършва
ния в миналото геотехнологичен добив на уран. 
Така съвсем логично се стигна до момента, в 
който през април 2017 г. в българските медии се 
появиха съобщения за превишено съдържание на 
уран в редица водоизточници в Южна България. 
Впоследствие неразбирането на технологията за 
прилагане на нормативната база след последните 
промени, а също и погрешните и некоординира
ни действия на някои органи и екипи на различ
ни нива (поради липса на опит), бяха причина за 
създаване на големи проблеми и социално напре
жение във връзка с водоснабдяването в немалък 
брой населени места. Впрочем, това е и причина
та за временно въвеждане на режим на питейната 
вода в гр. Хасково.

Голямо безпокойство обхвана жителите и по
сетителите на Велинград, където бе установено, 
че четири източника за питейно-битово водо
снабдяване в региона не отговарят на промените 
в Наредба № 9, въпреки че два от тях са със съ
държание на уран под нормите на Наредба № 1 (за  
т. нар. „сурова“ вода), а другите са с малко преви
шение над тях и са установени само в еднократни 
проби. Проблемът може да бъде решен чрез смес
ване на неотговарящите на Наредба № 9 „сурови“ 
води с такива от други водоизточници.

За причината за аномалията може да се пред
положи, дори и без провеждане на по-детайлно 
хидрогеоложко проучване, че завишените концен
трации на уран в района на Велинград са резултат 
от високия естествен фон в тази част на България. 
Тук съдържанието на уран в гранитите достига от 
няколко до десетки g/t. Същевременно в района не 
е извършвана уранодобивна дейност и не е извест
но някакво съзнателно антропогенно замърсяване 
с този компонент. Проучваният район се слави със 
своята природна чистота и подходящ климат.

Представените на фигура 18 резултати от изслед
ванията на водоизточниците в района на Велинград 

показват, че съдържанието на уран в термомине
ралните води е сравнително ниско – в находища
та Чепино, Каменица и Драгиново са много ниски 
(0,02–0,9 µg/l), а в голяма част от водоизточниците 
се среща единствено като следи или напълно от
съства. В находище Лъджене се среща във всич
ки изследвани водоизточници с едно изключение. 
Измерените в тях концентрации на уран са също 
ниски – варират в границите от 0,01 до 3,6 µg/l.  
Очевидно тези концентрации са многократно по-
ниски от определените в действащите нормативни 
документи стойности на МДС за уран.

Единствено каптаж К-21 в находище Лъджене 
дренира води, които са не само богати на метали 
в сравнение с другите водоизточници, но и съдър
жанието на уран в него е доста по-високо (44 µg/l). 
Това е и единственият случай, в който термоми
нералните води не отговарят на изискванията за 
питейни води според действащата Наредба № 9 
по показателя уран. Ще отбележим, че тези води 
изцяло покриват изискването на Наредба № 1 за 
съдържанието на уран в добиваната вода при во
доизточника, за т. нар. „сурова“ вода.

Заключение

Комплексният анализ на представените дан
ни за четирите находища в района на Велинград 
(Чепино, Лъджене, Каменица и Драгиново) дават 
основание да се направят следните по-важни изво
ди и препоръки: 

 • Съществува фунционална зависимост между 
температурата, pH и повечето макро- и мезоком
поненти в изследваните термоминерални води от 
четирите находища. С нарастването на темпера
турата на водата и спадането на pH от югозапад 
(находище Чепино) на североизток (находище 
Драгиново), с различни темпове нарастват и съ
държанията на HCO3

–, SO4
2–, SiO2, F–, Na+, K+ и 

Ca2+, а стойността на CO3
2– намалява.

 • Пространственото разпределение на съдър
жащите се в термоминералните води метали, сре
щани като микрокомпоненти в изследваните во
доизточници, не корелира с установената за пове
чето макрокомпоненти хидрохимична зоналност. 
Групирането и количественото съотношение на 
различни метали в различна степен се предопреде
ля от скалния състав и термодинамичните условия 
в основния резервоар и водопроводящите зони, 
времето на контакт „вода-скала“ и условията за 
дрениране при всеки водоизточник.

 • Всички водоизточници отговарят по изслед
ваните показатели на действащите в България и 
Европейския съюз норми за използваните за пи
ене минерални води. Превишения на нормите са 
установени за флуора, а в един водоизточник и 
за урана (К-21 в находище Лъджене). Единствено 
водоизточниците от находище Чепино и някои от 
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Лъджене (С-7, К-6, К-9, К-19 Плажа) отговарят 
напълно на изискванията за съдържание на флуор 
(до 5 mg/l) и са подходящи за бутилиране на нату
рална минерална вода.

 • Минералните води от четирите находища в 
района на Велинград имат доказани балнеолечеб
ни свойства и се препоръчват за лечение при сър
дечно-съдови, ревматични, травматични, нервни, 
гинекологични, стомашно-чревни, чернодробно-
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жлъчни, бъбречно-урологични, кожни и други за
болявания, както и за кариес профилактика.

 • Общият воден ресурс на четирите находища е 
132 l/s. Оценката включва 36 водоизточника (извори 
и сондажи) с температура на добиваните води, ва
рираща в границите от 37 до 94 °С. Геотермалният 
ресурс на находищата при понижаване на темпера
турата до 15 °С е ~22,3 MW и е еквивалентен на  
18 000 t условно гориво (нефт) годишно. 


