ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ – БАН

Ресурси на минералните води в България
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ, ПЕТЪР ГЕРГИНОВ

Научна конференция “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията
на климатични промени” 14 - 15 октомври 2019 г.

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ
„ГЕОТЕРМАЛНА“ ЕНЕРГИЯ – понятието е от гръцките думи “гео” – земя
и “терма”- топлина, което в общия смисъл на думата означава – топлинна
енергия от Земята. Подземните термални (минерални) води са основен
носител на тази енергия. Засега се използва геотермалната енергия в найгорната част на земната кора (до около 10 km дълбочина от повърхността).
ТЕРМАЛНИ (ГЕОТЕРМАЛНИ) ВОДИ - подземни води с естествен
произход с пластова (резервоарна) температура от 25 до 300С. Този термин е
възприет в страни (Исландия, Индонезия, САЩ и др.), където водите се
използват предимно за производство на електричество (при температури над
150 °С) или директно отопление на сгради (80С).
МИНЕРАЛНИ ВОДИ – подземни води с температура предимно от 20 до
100С, които имат доказано благоприятно въздействие върху човешкия
организъм при лечение на различни заболявания чрез процедури на външно
или вътрешното прилагане. Наричат се „минерални“ в страни (България,
Сърбия, Румъния и др.), където се използват за лечение (балнеология),
бутилиране, басейни и др.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И РАЗПОРЕДБИ
• Използването на минералните води в България е регламентирано
от Закона за водите и Наредба №1 за проучване, ползване и
опазване на подземните води.
• Разграничават се минерални води - изключителна държавна
собственост от находищата за минерални води (102) и минерални
води – публична общинска собственост (58 находища).
• Министерството на околната среда и водите одобрява
експлоатационните ресурси на термална вода и хидротермална
енергия.
• Използването на водовземните съоръжения се извършва след
учредяване на санитарно-охранителни зони.
• Министерството на здравеопазването контролира химичния
състав и общото състояние на всички водоизточници.

ГЕОТЕРМАЛНИ (ХИДРОМИНЕРАЛНИ) НАХОДИЩА И
ВОДОИЗТОЧНИЦИ
1 – Артезиански басейн;
2 – Пукнатинни води в интрузивни
скали;
3 – Пукнатинни води в
кристалинни метаморфни масиви;
4 – Пукнатинни и пукнатиннопластови води във вулканоседиментни скали;
5 – Седиментни скали с
пукнатинни и карстови води;
6. – Тектонски депресии с
кватернерни и неозойски скали с
порови води;
7 – Граници на основни
хидрогеоложки единици;
8 – Хидротермални находища и
проявления.

•

160 ХИДРОМИНЕРАЛНИ НАХОДИЩА

•

630 ВОДОИЗТОЧНИЦИ, Q=5 100 L/s, T=20-100oC (Q=3 000 L/s, T>25oC)

•

М=0,1-150 g/L (С. БЪЛГАРИЯ); М=0,1-1,0 g/L (Ю. БЪЛГАРИЯ)
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Температура на минералните води и
количество в % от общото за страната

Единайсет находища с температура по-висока от 75°С
Q=150 L/s, или 5% от минералните води

Използвана геотермална топлинна енергия в България:
99,37 MWt (2018) от общо 315 MWt (Петров и др., 1998)

Видове приложения
• Балнеология - 65 центъра (в 12 от тях - геотермално
отопление на сгради)
• Открити и закрити минерални басейни- 44 селища
• Бутилиране на натурална минерална, изворна и
трапезна вода - повече от 40 предприятия
• Отопление и климатизация на сгради

• Оранжерии – 220 дка

БУТИЛИРАНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ (НАД 40 ПРЕДПРИЯТИЯ)

НАТУРАЛНИ
МИНЕРАЛНИ

(от находище на
минерални води)

Г. Баня, Девин, Банкя, Княжево,
Хисар, Михалково и др.

ИЗВОРНИ

ТРАПЕЗНИ

(студена планинска изворна
вода или от плитки водоносни
хоризонти – до 100 м)

(студена повърхностна или
подземна вода, обикновено
третирана допълнително)

Девин-изв., Михалково-изв.,
Предела, Бачково и др.

Айсберг, Кристал Вода,
Nice Water, Isbre

Основни предизвикателства
Използване на част от неусвоените
геотермални ресурси (около 70% или
повече от 200 MWt топлинна мощност).

Запазване на водоизточниците, качествата
и количествата на минералните води.
Прекаптиране на остарели водоизточници.
Избягване на корозия и отлагане на
минерали в сондажите и водопреносната
система.
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Настоящото изследване е проведено във връзка с
изпълнението на Национална научна програма
(ННП) „Опазване на околната среда и намаляване
на риска от неблагоприятни явления и природни
бедствия“, одобрена с Решение на МС №
577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН
(Споразумение
№
ДО-230/06-12-2018).

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

