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ВЪВЕДЕНИЕ 

Във връзка с реализацията на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция 
и природа за МИГ (MINERAL PATHS), финансиран в рамките на Програмата за 
сътрудничество INTERREG VA Гърция- България 2014-2020, Община Минерални 
бани, област Хасково възложи на „Геохидродинамика“ЕООД да изготви 
„Разработване на система за управление и развитие на минералните води в с. 

Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково“ (del. 4.1.3). За 
изпълнението на задачата е необходимо дефиниране на политики за осигуряване на 
качеството и контрол на качеството (QA/QC) на минералните води в с. Минерални 
бани, община Минерални бани, област Хасково. 

Съгласно  Р Е Ш Е Н И Е № 96/ 09.03.2011г., Министърът на околната среда и 
водите предостави безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години, 
безвъзмездно, на община Минерални бани, за управление и ползване, НМВ  ИДС - № 
92 от Приложение № 2 на Закона за водите „Хасковски минерални бани”, 
с.Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково, включително: 

1. водовземните съоръжения –Сондаж № Сн-2ВП и Сондаж № Сн-4ВП и 
събирателната шахта, в която постъпва минералната вода от тях, Сондаж № Сн-3ВП 
и каптиран извор КЕИ № 5 –чешма; 

2. пояс І на СОЗ на Сондаж № Сн-2ВП и Сондаж № Сн-4ВП и събирателната 
шахта, в която постъпва минералната вода от тях, Сондаж № Сн-3ВП и каптиран 
извор КЕИ № 5 –чешма; 

3. каптиран естествен извор № 6 «Вельова баня», каптиран естествен извор № 7 
и Сондаж № Сн-1ВП (с неизвестно състояние); 

Кметът на община Минерални бани управлява предоставената минерална 
вода от находище „Хасковски минерални бани” в съответствие с изискванията на 
Закона за водите и Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския 
район. 

В настоящата разабротка са ползвани авторски материали във връзка с 
проучването и провеждането на мониторингови замери в НМВ „Хасковски 
минерални бани“ и преоценка на ресурсите през периода 2013-2022 година.   

Настоящата разработка е изготвена от инж. геол. Величко Величков член на 
управителния съвет на Българската асоциация по подземни води и пълноправен 
член на КИИП с пълна проектантска правоспособност.  
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I. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 
 

В тази глава ще бъде направен подробен анализ на съществуващите 
водоизточници в НМВ „Хасковски минерални бани“, експлоатационната схема и 
потенциала на водовземните съоръжения както и техният хидрохимичен състав. 

 
1. Местоположение и граници на находище на минерални води „Хасковски 

минерални бани”, Община Минерални бани.   

 
Находище на минерални води "Хасковски минерални бани”, Община 

Минерални бани, Хасковска област е ИДС и е включено под №92 в Приложение № 2 
към чл. 14, т. 2 към Закона за водите. Термоминералното находище  се експлотира 
чрез Сондажи с №№Сн- 2 ВП,Сн-3ВП, Сн-4ВП и Каптаж №5.  

Местоположението на минералните водоизточници от находище „Хасковски 
минерални бани” е определено чрез  геодезическо заснемане.  Замерените 
координати  в координатна система 1970г и координатна система WGS 84 са дадени в 
Таблица № 1, а местоположението на водоизточниците е показано на  сателитна 
снимка фиг.№1 и на  кадастрална основа фиг.№2. 

 
2. Концептуален модел на находището. 

 
Като картна основа за илюстриране на съставения концептуален 

хидрогеоложки модел на находище „Хасковски минерални бани” е използвана 
геоложка карта на района в М 1:100000 (По  Боянов и кол, 1988) и топографска карта в 
М 1:25000. Същите предварително са геореферирани в геодезична координатна 
система 1970. 

Концептуалният хидрогеоложки модел е съставен при следните условия 
(фиг.№3): 

1. Водовместваща среда (колектор на минералните води) са латитите от 
Задруга на втори среднокисел вулканизъм (7λ3Pg3). Средата е 
пукнатинно-порова до пукнатинно-жилна в близост до тектонските 
нарушения. 

2. Външните граници на находището са очертани от геоложки и 
хидрогеоложки съображения: 

 Източната граница е отместена успоредно на около 500 м от Банския 
разлом (разсед) с простирание ССЗ - ЮЮИ (340 – З50°) и падение на 
ИСИ под ъгъл 75 - 80°. Разломът преминава по границата латити - 
риодацити (трахириодацити) и е усложнен от множество успоредни 
пукнатини. Амплитудата на разсядане се оценява на 150-200 m (Г. 
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Василев, 1941). От хидрогеоложка гледна тя се явява като бариерна 
(непроницаема) граница. 

 Останалите граници са очертани по границите на повърхностните 
разкрития на латитите (7λ3Pg3) във вулканогенния масив, които също от 
хидрогеоложка гледна точка представляват бариерни граници на 
находището. 

 Зоната на естествено подхранване на находището съвпада с разкритието 
на латитите (7λ3Pg3) на земната повърхност. Формирането на термо-
минералните води става чрез инфилтрация на валежни води и/или 
речни води по системите от тектонски нарушения в дълбочина.  

 Зоната на естествено дрениране на находището се маркира от 
местоположението на естествените извори по простиранието на Банския 
разлом. Изворите са възходящи и излизат по тектонски пукнатини на 
абсолютни коти  263-277 m.  
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Таблица №1 

ИМЕ 

Координатна система 
1970г. 

Координатна система 
WGS 84 

Балтийска височинна система      

кота 
терен 

кота ръб 
капак 

кота 
горен  
ръб 

шахта 

кота 
дъно  

 кота 
водно 
ниво 

кота 
преливна 

тръба 

кота 
изливна 

тръба 

кота 
преливник 

кота дъно 
надземна 

шахта 

кота 
черпател 

 кота 
динамично 
водно ниво 

X  Y B L 

Сондаж № 
Сн-1ВП 4579854,138 9410397,956 41°56'30.2 25°20'39.1 264,91       264,96             

Сондаж № 
Сн-2ВП 4579662,984 9410467,953 41°56'24.0 25°20'42.2 262,45 263,59       262,59 262,11         

Сондаж № 
Сн-4ВП 4579766,805 9410429,743 41°56'27.4 25°20'40.5 262,92 263,28 263,17   262,49   262,31          

Сондаж № 
Сн-3ВП 4579427,700 9410591,157 41°56'16.4 25°20'47.7 266,00   266,20 264,92  264,95 265,85         264,84 

КЕИ №1 4579663,903 9410480,803 41°56'24.1 25°20'42.8 261,89 262,22 262,14 260,46 261,45             

КЕИ №2 4579479,450 9410537,656 41°56'18.1 25°20'45.4 262,87 262,99                   

КЕИ №5 4579650,062 9410486,027 41°56'23.6 25°20'43.0 261,76 262,18     262,08 261,60 261,48         

Събирателна 
шахта 4579678,837 9410468,806 41°56'24.5 25°20'42.3 261,99 263,36 263,28     262,11   261,97 262,02 262,03 262,01 
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Фиг.№1. Местоположение на водоизточниците  от находище „Хасковски минерални бани”. Сателитна снимка 
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Фиг.№2. Местоположение на водоизточниците  от находище „Хасковски минерални бани”. Кадастрална основа 
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Фиг.№ 3.  Концептуален хидрогеоложки модел на находище на минерална вода "Хасковски минерални бани" Община Минерални бани 
Основни литолого-хидрогеоложки и технически данни за сондажите прокарани в находище „Хасковски минерални бани” (По Филипов, 1959) 

Таблица №2 
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сондаж № интервал     Обсаден интервал 

 Водно 

ниво,м 

интервал с 

приток,м дебит l/s 

температура 
0С 

  

С1 
  
  

  

от до 
геоложки 
индекс литоложко описание от до, m диаметър,mm   от 2 до 7 0,5 54,6 

0 1,2 Q  чакъли груби от  скални късове 0 11 127   от 8 до 11 1 54,6 

1,2 
  
  

  

196 
  
  

  

 
  

трахити и латити,сивочервеникави и 
сивозеленикави, напукани, до силно 
раздробени, смлени, тектонски 

брекчирани и милонитизирани в 
интервала 126-132м, в дълбочина 
редуване на относително здрави и 

напукани латити (риодацити)   

0 46 108   от 17 до 23 6 59,5 

43 196 89   от 25 до 33 9,7 60,2 

        от 50 до 86 13 60,5 

        на 128 14 60,5 

С2 

  
  

0 

  
  

203 

  
  

 

  

 

  
  

трахити и латити,сивочервеникави и 

сивозеленикави, напукани, до силно 
раздробени, смлени, тектонски 
брекчирани и милонитизирани в 

интервала 126-132м, в дълбочина 
редуване на относително здрави и 

напукани латити (риодацити)  

  
  

0 30 146   от 20 до 23 0,3 56,5 

0 150 127   от 24 до 26 0,7 56,5 

146 203 108   от 29 до 39 1,5 58 

        от 41 до 56 1,8 58,5 

С3 

0 1,2 Q  
насип от едри скални ръбести късове 
с глинесто песъчлив запълнител 0 290 127 0,5       

1,2 290 

 трахити и латити,сивочервеникави и 

сивозеленикави, напукани, до силно 
раздробени, смлени, тектонски 
брекчирани и милонитизирани, в 

дълбочина редуване на относително 
здрави и напукани латити 
(риодацити)                

С4 
  

  

0 
  

  

150 
  

  

 

  

 
  

  

трахити и латити,сивочервеникави и 
сивозеленикави, напукани, до силно 

раздробени, смлени, тектонски 
брекчирани и милонитизирани в 

интервала 126-132м, в дълбочина 

редуване на относително здрави и 
напукани латити (риодацити)  

  

  

0 21 146   от 1до 10 0,14 39 

0 
  

  

150 
  

  

127 
  

  

  от 10 до 20 1,1 51 

  от 21 до 30 3,2 56 

  от 35 до 68 24 56 

3

37 Pg

3

37 Pg

3

37 Pg

3

37 Pg



            
                       

„Разработване на система за управление и развитие на минералните води в с. Минерални бани, община Минерални бани, област  

Хасково“ 

 

 Настоящият документ е изготвен в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг 
(MINERAL PATHS)», съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на 
страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 

                  

 „Геохидродинамика“ЕООД 

3. Състояние на водоизточниците от  находище „Хасковски минерални 
бани” община Минерални бани, област Хасково. 

 
3.1. Сондаж № Сн-2ВП 

 
Сондаж № Сн-2ВП е прокаран на кота 262,45 m през 1957 г. до дълбочина 203 m 

в термалната зона на 10 m от несъществуващата вече „Чифте баня”. Обсаден е с 
телескопична конструкция от железни тръби както следва (Фиг.№4.1): 

 в интервала от 0 до 30,0 м с  146 mm; 

 в интервала от 0 до 150,0 м с  127 mm; 

 в интервала от 146 до 203,0 м с  108 mm; 
Около Сондаж №Сн-2ВП няма изградена зона за пряка охрана.  Сондажът е 

каптиран с бетонова квадратна  шахта с дълбочина 3,85 m и ширина 1,20 m при 
дебелина на стената 0,20 m. Около стените на  шахтата е положен насип с дебелина 
1,20 m. Шахтата е капсолована и достъпът до вътрешността й е невъзможен без 
ползването на механизация (Снимка №1.1-1.2).  

През 2018г начинът на експлоатация на Сондаж № Сн-2ВП бе променен 
напълно. Понастоящем в черпателя на Сондаж №Сн-2ВП е пуснат смукател на 
хоризонтална помпа, която, тласка водите от каптажа в новият резервоар с помпена 
станция  при измерван дебит през 2021-2022година от 7,00 l/s при ДВН 2,68-2,7 m –от 
кота горнище каптаж или или на Кота 260,59 m. Ако не работи помпата в Сондаж 
№Сн-4ВП, самоизливът в Сондаж №Сн-2ВП се възстановява от 3,00-3,5 l/s при кота 
преливна тръба – 262,11m (Снимка №1.1). 

В края на 2017 година започна строителството на нов събирателен водоем пред 
изградената вече помпена станция със събирателен водоем на Сондаж №Сн-2ВП + 
Сондаж №Сн-4ВП. Поради затруднено финансиране строителството на този водоем 
приключи през настоящата 2022 година  (Снимки с №№1.3-1.4). 

При изкопните работи се установи, че все пак съществува  подземен 
тръбопровод свързваш Сондаж №Сн-2ВП със старата събирателна шахта №1 както 
Добрева описва в своите проучвания. Това обстоятелство стана факт след като 
изкопните работи достигнаха почти до дъното на събирателната шахта. Значителна 
част от термалните води от изворното изходище дълго време се дренираха в 
строителния изкоп, но към средата на 2022година бе изграден изцяло новият водомем 
към ПС на двата сондажа, който събира и излишните води от стария резервоар 
(Снимки с №№1.3-1.4).    

Работните помпи на регламентираните ползватели са инсталирани в новия 
резервоар, като техните смукатели са пуснати директно в резервоара (Снимка №1.4). 
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Снимки с №1.1-1.2. Сондаж № СН-2ВП от НМВ „Хасковски минерални бани” и новата  ПС. 
 Състояние към  м.VIII. 2022г 

  
Снимки №№1.3-1.4. Завършен вид на помпената станция с водоем събиращ водите на Сондаж  № СН-2ВП и 
Сондаж № СН-4ВП. Състояние към  м.VIII. 2022г 

 

3.2. Сондаж №Сн- 3 ВП 

 
Сондаж № Сн-3ВП е прокаран на кота 266,00 m до дълбочина 290 m  на 

разстояние  90 m южно от  банята. Обсаден е с железни тръби  с диаметър  127 mm  в 
интервала  0-111 m (фиг.№4.2).   

Каптирането на Сондаж №Сн-3ВП е извършено около експлоатационната 
колона с изграждането на подземна каптажна камера с дълбочина 3,80 m. Устието на 
шахтата е квадратно с външни размери 1,4 х1,40m и вътрешни 1х1 m. Каптажната 
шахта на Сондаж № Сн-3ВП е затворена с метален капак, който не се заключва. Липсва 
ограда за пряка охрана. 
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Каптажната шахта играе роля на черпателен водоем, в който са инсталирани 
смукателите на хоризонтални помпи, които са монтирани в изградената в 
непосредствена близост помпена станция за осигуряване на водни количества на 
множество консуматори. Сондаж №Сн-3ВП се експлоатира на помпажен режим 
(Снимки с №№2.5-2.6). Котата на този сондаж е най-висока в сравнение с другите два 
сондажа.  

През 2018г бе изпълнена зона за пряка охрана на сондажа и помпената станция. 
Община Минерални бани през 2019г приключи изпълнението на работен 

проект финансиран от НДЕФ за оптимизиране на водовземането от Сондаж №Сн-3ВП. 
По проект в Сондаж №Сн-3ВП бяха инсталирани нови работна и резервна помпи, като 
вече през 2020 и 2021г работят пълноценно редувайки се  като последователно  тласкат 
минералната вода до резервоар, откъдето последната се разпределя до консуматорите 
гравитачно (Снимки с №№2.1-2.4). 

През 2021 и към средата на 2022 година година през по-голямата част от 
годината се извършваше ремонт на  хигиенната баня и по тази причини помпата към 
последната не функционираше. При част от замерите се включваше принудително за 
кратко време.  

Замерите на Сондаж №Сн-3ВП през 2021 и 2022 година се извършваха или при 
максимална експлоатация на всички монтирани помпи или при работа на помпата на 
банята. ДВН в сондажа достигна до 2,40- 2,85 m при максимална временна 
експлоатация равняваща се на сумарен дебит от 17,1 l/s при работа на всички помпи.  

Двете нови тласкателни помпи към резервоара финансиран по НДФ работят 
при максимален дебит от 40 m3/h в рамките около 6-8 часа за пълнене на резервоар с 
обем 240 m3 като помпите се пускат в зависимост колебенията на водните нива в 
съоръжението. 

Средномесечните ползвани водни количества само към резервоара възлизат на 
около 11000 m3.  

От друга страна тласкателната помпа към хигиенната баня работи със 

средноденонощен дебит от 5-6 l/s за пълнене на охлаждащите водоеми. 
Върховият дебит на Сондаж №3ВП възлиза на 17,1 l/s при ДВН -2,85-2,90 m от 

кота горен ръб шахта –Кота 263,3 m при средноденощен  дебит от 10,00 l/s. 
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Снимки с № №2.1-2.2. Състояние на  помпената станция на Сондаж №Сн-3ВП   в находище „Хасковски минерални бани”. 
Командно табло 

  
Снимки с № №2.5-2.6.Състояние на  Сондаж №Сн-3ВП в находище „Хасковски минерални бани” към 2022 г. 



            
                       

„Разработване на система за управление и развитие на минералните води в с. Минерални бани, община Минерални бани, област  

Хасково“ 

 

 Настоящият документ е изготвен в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг 
(MINERAL PATHS)», съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на 
страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 

                  

 „Геохидродинамика“ЕООД 

3.3. Сондаж № Сн-4ВП 

 
Сондаж № Сн- 4ВП е прокаран в северната част на  термалната зона на кота 

262,92 m  до дълбочина 150 m и се намира на 96 m северно от събирателната шахта 
(Фиг.№4.3). Обсаден е с телескопична конструкция от железни тръби както следва: 

 в интервала от 0 до 21,0 m с 146 mm; 

 в интервала от 0 до 150,0 м с 127 mm; 
Кондукторните колони са циментирани. Срещу интервалите с водоприток 

обсадните тръби са комбинирани с филтри.  
Сондажът е каптиран до кота терен с бетонова квадратна  шахта с дълбочина 

3,13 m и ширина 1,20 m при дебелина на стената 0,20 m. Около стените на  шахтата е 
положен насип. Шахтата е покрита с бетонен капак с дебелина 0,15 m (Фиг.№4.3). 
Сондажът се намира в ламаринена барака, вратата на която се заключва (Снимки с №  
№ 3.1-3.2).  

От дъното на шахтата по етернитов тръбопоровод с  250 mm и дължина 96,0 m 
част от минералните води влизащи в шахтата на Сондаж № Сн-4ВП се отвеждат към 
старата обща събирателна шахта на Сондажи №№Сн-2 ВП и Сн-4 ВП. 

От 2016 експлоатацията в Сондажи №№Сн-2 ВП и Сн-4 ВП от НМВ "Хасковски 
минерални бани" се промени напълно поради необходимостта от осигуряване на 
геотермална енергия на новите построени оранжерии в района. Сондаж № Сн- 4ВП 
вече се ползва като основно водовземно съоръжение чрез помпажна експлоатация. В 
черпателя на Сондаж № Сн- 4ВП са монтирани два броя хоризонтални помпи Pedrollo 
при капацитет 600-2200 l/min Н 23-18 m. През 2019 г бе монтирана още една помпа 
Pedrollo със същите характеристики (Снимка  № 3.3) като основна помпа. Монтираната 
нова работна помпа работи по-устойчиво и периодично като черпените води след 
топлообменник за новата оранжерия се заустват в старата събирателна шахта. Водното 
ниво в каптажната шахта на сондажа по време на помпажната експлоатация се  
понижава под кота преливна тръба  при нива от 0,90 -1,10 m замерени през 2020г-2022г 
до 2,37-2,38 m. Понижението е за сметка на изтичащите  излишни води в охранителния 
канал на пътя. 

При извършените наблюдения  през периода 2019, 2020, 2021 и 2022 г се установи 
следното: 

 При обща помпажна експлоатация на двете тласкателни помпи от Q=120 
m3/d =33 l/s водното ниво в Сондаж № Сн- 4ВП спада под смукателната възможност на 
помпите.  

 Установена е  устойчива експлоатация при съвместна работа на помпите в 
рамките на помпажно водочерпене до  Q=25 l/s при ДВН =2,38 m или Кота 260,79 m. 
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 При помпажна  експлоатация само на едната помпа до Q=10 l/s от преливната 
тръба се изливат водни количества в рамките на 5,7 l/s (замери правени през 2020 
година). 

 При помпажна  експлоатация само на новата помпа до Q=12 l/s от преливната 
тръба се изливат водни количества в рамките на 2,47 l/s (замери правени на 10.05.2021 
година). 

 Когато не работят помпите-преливните води достигат до Q=13,33 l/s и t 
0С=56,5-56,70С; 
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Снимки с № №3.1-3.2 Сондаж №Сн-4 ВП. Състояние към 2022г.Замери на ДВН 

  
Снимки с № №3.3-3.4. Работна и резервна  помпи в Сондаж №Сн-4ВП и оборудване на устието на черпателната шахта 

  
Снимки с № №3.5-3.6. Изливни  води от преливника на Сондаж №Сн -4ВП и замери на температурата към 15.08.2022година 
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3.4. Каптаж № 5 (КЕИ №5) 

 
Каптаж №5 е разположен на 2 метра от минералната чешма за общо 

водоналиване, която се захранва  от него. Каптажът е покрит с бетонен капак на 0,30 m 
над терена и се намира в добро техническо състояние. Около съоръжението няма 
изпълнена зона за пряка охрана  (Снимки с №№4.1-4.6). 

Каптажът на извора е бетонен и изпълнен по подобие на шахтов кладенец. 

Външният диаметър на  каптажа е  1,05 m, а вътрешният  0,65m, при дълбочина 1,30 
m от кота горен ръб на шахтата (Снимка №№4.1).  

Замерите на дебита и  температурата на водите от извора са правени на чешмата 
за общо безвъзмездно водоналиване.   

По финансиране от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г от 
Министерството на земеделието и храните с помощта на Европейският земеделски 
фонд за развитие на селските райони от Община Минерални бани бе изградена 
туристическа атракция на открито "Чифте баня", която представлява зона за свободно 
ползване за рекреация тип -топило за крака с релаксираща музика. Атракционният 
басейн с пръскащи душове се захранва с част от водите от КЕИ №5 (Снимки с №№4.8-
4.6). 
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Снимка №4.1 Каптаж на КЕИ №5   Снимка №4.2. Чешма за общо безвъзмездно ползване от     

КЕИ№5.  

  
Снимки с № №4.3-4.4.Замери на t0C  и информационна табела на качествата на водите от  КЕИ №5  към 15.VIII.2022г. 

  
Снимки с № №4.5-4.6. Атракцион захранван от Каптаж №5. Състояние към 15.VIII.2022г. 
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3.5. Каптажи с № № 1 и 2  
 
В резултат на реализираното водохващане чрез Сондажи с №№ Сн-2ВП и 4ВП 

на експлоатационна кота под 3,00 m от повърхността и помпената експлоатация на 
Сондаж №Сн-3ВП в находище „Хасковски минерални бани”, пресъхват Сондаж №Сн-
1ВП и повечето извори освен Каптаж №5 и Каптаж № 3. Това обстоятелство показва 
ясно изразена хидравлична връзка между водоизточниците от находището.  

На 18 m ЮЗ от минералната баня е  каптиран  старият КЕИ №2. Каптажът е 
бетонен, правоъгълен при  размери 0,50х0,50m. Дебелината на стените е между 0,10-
0,12 m.  

  
Снимка №5.1 Каптаж на КЕИ №2  Снимка №5.2. Чешма за общо безвъзмездно ползване от     

КЕИ№2.  

  
Снимки с №№5.3-5.4. Замери на дебита и температурата на водите от Чешма за общо безвъзмездно ползване от  КЕИ№2.  
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Каптажът е дълбок 1,50 m, като  утайките са с мощност 0,20 m. На кота терен е 

изпълнена преливна тръба  40mm PVC. 
От каптажа преливат свежи води с дебит между Q=0,01-0,03 l/s, които захранват 

чешма за общо водоналиване  в парка на около 50 m от изходището северно от пътя за 
"Изворите" (Снимки с №№5.1-5.4). 

На 14 m СЗ от Каптаж №5 е старият КЕИ №1. Каптажът и тук е изпълен от бетон 

по подобие на шахтов кладенец, при вътрешен диаметър  0,70 m. Профилът на 
видимата част над терена  на камерата е на правилен шестоъгълник.  Дълбочината на 
каптажа е  1,45 m от кота горен ръб на шахтата (Снимка №5.5).  

 
Снимка №5.5. Каптаж №1 състояние 10.05.2021г 

 
КЕИ №1 е покрит с тежък циментов капак на 0,20 m над терена с железни 

дръжки. При отваряне на капака и пълното му прочерпване се установи, че 
минералната вода се дренира от дъното на съоръжението на  ДВН- 1,10  m от кота 
капак. На 0,65 m от кота капак и тук е изпълнена преливна тръба, но водата не достига 
до нея и напрактика от съоръжението няма самоизлив.  Дъното на каптажа  е 
запълнено с утайки от минералната вода с мощност приблизително 0,20-0,30 m.  



            
                       

„Разработване на система за управление и развитие на минералните води в с. Минерални бани, община Минерални бани, област  

Хасково“ 

 

 Настоящият документ е изготвен в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг 
(MINERAL PATHS)», съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на 
страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 

                  

 „Геохидродинамика“ЕООД 

При извършените замери през 2020-2022г година се потвърди факта, че при 
продължителна помпажна експлоатация от Сондаж №Сн-4ВП водните нива в КЕИ №1 
падат  под преливната  тръба (Снимка №5.5). 

 
4. Химичен състав и качества на минералните води  

 

За актуална оценка на състава и качествата на минералната вода от находище 
„Хасковски минерални бани”  са ползвани водни проби от Сондаж № Сн-4ВП, Сондаж 
№ Сн-3ВП, КЕИ-5 и КЕИ №2. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория 
"АКВАТЕРАТЕСТ".  

Протоколите от анализите на водните проби са дадени в Текстови приложения с 
№ №1-9, както следва: 

1.Протокол №466-1/16.08.2021 г. за ПХА на Сондаж 3ВП, НМВ Хасковски 
минерални бани, "Акватератест" при ИСС Е ООД; 

2.Протокол №466-2/16.08.2021 г. за ПХА на Сондаж 4ВП, НМВ Хасковски 
минерални бани, "Акватератест" при ИСС Е ООД; 

3.Протокол №466-3/16.08.2021 г. за ПХА на КЕИ №5, НМВ Хасковски минерални 
бани, "Акватератест" при ИСС Е ООД; 

4. Протокол №90-М/07.04.2022 МБ КЕИ №2; 
5. Протокол №91-М/07.04.2022 МБ КЕИ №5; 
6. Протокол №309-М/19.08.2022 МБ КЕИ №2; 
7. Протокол №310-М/19.08.2022 МБ КЕИ №5; 
8.Протокол №553-2/26.08.2022 г. за ПХА на Сондаж 3ВП, НМВ Хасковски 

минерални бани, "Акватератест" при ИСС Е ООД; 
9.Протокол №553-3/26.08.2022 г. за ПХА на Сондаж 4ВП, НМВ Хасковски 

минерални бани, "Акватератест" при ИСС Е ООД; 
Резултатите от изчисленията на йонния баланс са показани на фиг. с № 5.1-5.3. 
Химическият състав на водата, изразен по формулата на Курлов, както и някои 

други характерни показатели за сравнение са дадени по-долу. 
Сондаж № Сн-3ВП – Протокол   №466-1/16.08.2021: 
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Сондаж № Сн-4ВП – Протокол   №466-2/16.08.2021. 
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КЕИ-5 – Протокол   №466-3/16.08.2021. 
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Въз основа на посочените по-горе анализи могат да се направят следните по-
важни изводи: 

 Водата от трите водоизточника на находище "Хасковски минерални бани" 
е еднотипна, хипертермална (температура 52.2 - 57.6оС), солена (с обща минерализация 
1.64 - 1.67 g/l), слабоалкална по реакция (pH 7,54-7.84), сулфатно – натриево - калциева 
по състав. Съдържанието на метасилициева киселина е с балнеозначими 
концентрации 80-81 mg/l. Съществено завишено е съдържанието на фосфати, 
сулфати, натрий, калций, желязо, манган и арсен над нормите за питейни цели. 

 По класификацията на Клуф, водата от находище "Хасковски минерални 
бани" се класифицира като „твърда” (22-24  немски градуса). 

 По критерия SAR (вода за напояване), при определения SAR=6.7, водата се 
класифицира като вода със "среден риск” от деградация на почвата и трудности при 
адсорбция на почвената влага от растенията. 

 По химически състав и свойства, водата от находище "Хасковски 
минерални бани" 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 анализи на изследваните 
водоизточници от находище "Хасковски минерални бани" не се различават съществено 
от тези, получени по време на предишните хидрогеоложки проучвания за други цели, 
както и от мониторинга от 2015-2021 г. 
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ЙОНЕН БАЛАНС

КАТИОНИ

Ca Mg Na K Fe Mn NH4 Li

коефициент 0.0499 0.0823 0.0435 0.0256 0.0358 0.0364 0.0554

mg/l 158.90 3.29 305.40 14.69 0.05 0.04 0.03 0.01

meq/l 7.929 0.271 13.285 0.376 0.002 0.001 0.002

meq% 36.26 1.24 60.76 1.72 0.01 0.01 0.01

АНИОНИ

HCO3 SO4 Cl CO3 F NO3 NO2 HPO4

коефициент 0.0164 0.0208 0.0282 0.0333 0.0526 0.01613 0.02174

mg/l 123.90 907.20 41.28 2.50 2.99 0.05 0.03 0.05

meq/l 2.032 18.870 1.164 0.083 0.157 0.001 0.001

meq% 9.11 84.59 5.22 0.37 0.71 0.00 0.00

КАТИОНИ meq% АНИОНИ meq%

Ca 36.26 HCO3 9.11

Mg 1.24 SO4 84.59

Na 60.76 Cl 5.22

K 1.72 CO3 0.37

Fe 0.01 meq/l meq/l F 0.71

Mn 0.01 Sum (K+) Sum(A-) Баланс,% NO3 0.00

NH4 0.01 21.866 22.308 -1.00 NO2 0.00

Разтворени вещества (TDS) mg/l 1 560.34     

Метасилициева киселина (H2SiO3) mg/l 79.91          

Обща минерализация (TM) mg/l 1 640.25     

Обща твърдост (Total hardness) meq/l 8.20            

SAR 6.56            

АКВАТЕРАТЕСТ №466-1/16.08.2021НМВ Хасковски минерални бани,Сн-3ВП
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Фиг.№ 5.1.  Йонен баланс на водата от Сн-3ВП 
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ЙОНЕН БАЛАНС

КАТИОНИ

Ca Mg Na K Fe Mn NH4 Li

коефициент 0.0499 0.0823 0.0435 0.0256 0.0358 0.0364 0.0554

mg/l 161.90 2.95 315.40 15.32 0.35 0.61 0.07 0.02

meq/l 8.079 0.243 13.720 0.392 0.013 0.022 0.004

meq% 35.95 1.08 61.05 1.75 0.06 0.10 0.02

АНИОНИ

HCO3 SO4 Cl CO3 F NO3 NO2 HPO4

коефициент 0.0164 0.0208 0.0282 0.0333 0.0526 0.01613 0.02174

mg/l 126.60 915.30 43.84 2.50 3.17 0.05 0.03 0.05

meq/l 2.076 19.038 1.236 0.083 0.167 0.001 0.001

meq% 9.19 84.23 5.47 0.37 0.74 0.00 0.00

КАТИОНИ meq% АНИОНИ meq%

Ca 35.95 HCO3 9.19

Mg 1.08 SO4 84.23

Na 61.05 Cl 5.47

K 1.75 CO3 0.37

Fe 0.06 meq/l meq/l F 0.74

Mn 0.10 Sum (K+) Sum(A-) Баланс,% NO3 0.00

NH4 0.02 22.472 22.602 -0.29 NO2 0.00

Разтворени вещества (TDS) mg/l 1 588.09     

Метасилициева киселина (H2SiO3) mg/l 80.55          

Обща минерализация (TM) mg/l 1 668.63     

Обща твърдост (Total hardness) meq/l 8.32            

SAR 6.73            

АКВАТЕРАТЕСТ №466-2/16.08.2021НМВ Хасковски минерални бани,Сн-4ВП
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Фиг.№5.2.  Йонен баланс на водата от Сондаж № Сн-4ВП 
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ЙОНЕН БАЛАНС

КАТИОНИ

Ca Mg Na K Fe Mn NH4 Li

коефициент 0.0499 0.0823 0.0435 0.0256 0.0358 0.0364 0.0554

mg/l 170.30 3.04 318.90 15.40 0.25 0.59 0.06 0.01

meq/l 8.498 0.250 13.872 0.394 0.009 0.022 0.003

meq% 36.87 1.09 60.19 1.71 0.04 0.09 0.01

АНИОНИ

HCO3 SO4 Cl CO3 F NO3 NO2 HPO4

коефициент 0.0164 0.0208 0.0282 0.0333 0.0526 0.01613 0.02174

mg/l 137.70 916.70 43.26 2.50 3.14 0.05 0.03 0.05

meq/l 2.258 19.067 1.220 0.083 0.165 0.001 0.001

meq% 9.91 83.65 5.35 0.37 0.72 0.00 0.00

КАТИОНИ meq% АНИОНИ meq%

Ca 36.87 HCO3 9.91

Mg 1.09 SO4 83.65

Na 60.19 Cl 5.35

K 1.71 CO3 0.37

Fe 0.04 meq/l meq/l F 0.72

Mn 0.09 Sum (K+) Sum(A-) Баланс,% NO3 0.00

NH4 0.01 23.048 22.795 0.55 NO2 0.00

Разтворени вещества (TDS) mg/l 1 611.91     

Метасилициева киселина (H2SiO3) mg/l 80.80          

Обща минерализация (TM) mg/l 1 692.71     

Обща твърдост (Total hardness) meq/l 8.75            

SAR 6.63            

АКВАТЕРАТЕСТ №466-3/16.08.2021НМВ Хасковски минерални бани, КЕИ-5
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Фиг.№ 5.3.  Йонен баланс на водата от КЕИ №5 
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През 2017 г бяха издадени балнеологични оценки на всички водоизточници от 
НМВ “Хасковски минерални бани” както следва: 

 Балнеологична оценка №50/20.01.2017 г на Сондаж №2ВП; 

 Балнеологична оценка №51/20.01.2017 г на Сондаж №3ВП; 

 Балнеологична оценка №52/20.01.2017 г на Сондаж №4ВП; 

 Балнеологична оценка №53/20.01.2017 г на КЕИ №5; 

Водите от всички водоизточници отговарят на изискванията на Наредба №14 за 
курортните ресурси,курортните местности  е курортите (ДВ. Бр.79 от 198, посл.изм. 
Бр.70 от 2004г). 

При използване за външно баленолечение и балнеопрофилактика оказва 
благоприятно въздействие при следните заболявания: 

1. На опорно-двигателния  апарат; 
Ставни заболявания; 
Артрити; 
Артрози и др.   
2.На периферната нервна система: 
Дископатия; 
Радикулит; 
Плексит и 
3.Ортопедични и травматологични заболявания; 
4.Кожни заболявания-дерматити; 
5.Гинекологични заболявания. 
Противопоказания за външно балнеолечение-онкологични, инфекциозни 

заболявания в остър стадий, ритъмни нарушения на сърцето и епилепсия;  
 Съгласно издадените балнеологични оценки минералната вода от НМВ 

“Хасковски минерални бани” притежава следните качества: 

 Лечебно профилактични свойства: Определят се нейната висока 
минерализация и наличието на сулфатни, калциево, натриеви и флуорни 
йони и на метасилициевата киселина в колоидално състояние. Питейното 
балнеолечение на този тип води оказва влияние основно върху стомашно 
чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната 
система. Водата спомага за  лекостепенно  намаляване на хиперацидитета 
на стомашния сок, стимулира кинетиката, и жлъчните пътища и има 
слабителен ефект. Водата има антивъзпалителен и детоксичен ефект. 

Наличието на сулфатни йони увеличават диорезата.Флуорните йони 
потенцират дентогенезата; 

 При използване за питейно балнеолочение и балниопрофилактика (след 
съответното темпериране 35-37 0С). Оказва благоприятно въздействие при 
следните заболявания: стомашно чревни (хронични гастрити и 
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гастродуоденити, ентероколити, язвена болест и др.),жлъчно-
чернодробни (жлъчно-каменна болест, хронични холецистисти, 
холангити, дискинезии на жлъчните пътища и др.),бъбречно-урологични 
(хронични-пиелонефрети и цистити, нефролитиаза и др.), метаболитни 
(подагра, затлъстяване, диабет и др.). 

Използването на минералната вода за питейно-балнеолочение  и 

балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазване на строго определени 
методики и дозировки (количеството на приетата вода, температура и начин на 
приемане, продължителност на лечебно-профилактичен  курс.)  

 
5. Данни за издадените разрешителни за водовземане  

 
Схемата на водовземане в НМВ "Хасковски минерални бани" е твърде 

динамична и променлива във времето.  
Справка за издадените разрешителни от Община Минерални бани от НМВ 

"Хасковски минерални бани" към датата на настоящата разаботка е дадена в таблица 
№3. 
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Таблица №3 

   

Регистър за разрешително за водовземане на минерална вода община Минерални 
бани, област Хасково    

Титуляр  

Постоянен 

адрес 

/Седалище 

ЕГН/ЕИК 
№/дата 

р-но 

Срок на действие на 
разрешителното  

Наименование 
на 

находището 
на минерални 

води 

№ и дата 
на 

изменение 
на 

разрешител
ното 

№ и дата на 
прекратяване 

на 
разрешителн

ото 

Наименование 
на 

съоръженията, 
предназначени 

за 
водовземане 

Параметри на 
водовземане 

 Цели 

Дата на 
влизане в 
сила 

Срок на 
действие  

Крайна 
дата на 
действие  

Средного
дишен 

дебит л/с 

Цели на 
ползване 
на водата 

Всички 
други 

цели м³ 

ЕТ 
„Топлика“ 

с.Минерални 
бани,   община 

Минерални 
бани, 

ул."Тракия"№19 

201301819 
1/03.06.2

014 
3.6.2014 10 3.6.2024 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    Сондаж - 3ВП 0,05 

за други 
цели 

1488 

„Чинарите 
2001“   ООД 

с. Бачково,                           
община 

Асеновград 
област 

Половдив 

825096938 
2/03.06.2

014 
3.6.2014 10 3.6.2024 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,08 
за други 

цели 
2452,8 

„Биоферма”             
ЕООД 

с. Сусам, 
община 

Минерални 
бани ул. 

"Съединение" 
№100 

201988734 
2А/17.04.

2015 
17.4.2015 10 17.4.2025 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,16 
за други 

цели 
5217,95 

„Камик“ 
ЕООД 

гр. Пловдив, 
ж.к. Тракия бл. 

10, вх.А 
ет.2,ап.10 

115126027 
3/04.06.2

014 
4.6.2014 10 4.6.2024 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
  

Решение № 
2601/ 

20.05.2020 г. 

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,12 
за други 

цели 
3751 
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„Топликос“О
ОД 

с.Минерални 
бани, община 
Минерални 
бани, Ул. 

"Енергетик" 
№16 

126746499 
4/01.08.2

014 
1.8.2014 10 1.8.2024 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    Сондаж - 3ВП 0,75 

за други 
цели 

23644,5 

„Йонико 
Термал”        

ЕООД 

с. Минерални 
бани, община 
Минерални 
бани, бул. 

"Васил Левски" 
№12 

202972989 
5/22.04.2

015 
22.4.2015 10 22.4.2025 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,51 
за отдих и 
хигиенни 

цели 
16225 

„ГУ ТРАКИ” 
АД 

с. Минерални 

бани, община 
Минерални 

бани, ул. 
"Любен 

Каравелов"№8 

126548026 
6/22.04.2

015 
22.4.2015 10 22.4.2025 

Хасковски 
минерални 

бани 
    Сондаж - 3ВП 0,63 

за отдих и 
хигиенни 

цели 
19906 

       Община                      
Минерални 

бани 

с.Минерални 
бани, община 

Минерални 
бани, бул. 

"Васил 
Левски"№3 

903743 
6А/22.04.

2015 
22.4.2015 10 22.4.2025 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    Сондаж - 3ВП 0,84 

за 
хигиенни 

цели 
26521,62 

ЕТ „Яман-                  
Салим 

Таиров” 

с. Минерални 
бани, община 
Минерални 

бани, бул. 
"Васил Левски" 

№12 

126643111 
7/22.04.2

015 
22.4.2015 10 22.4.2025 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    Сондаж - 3ВП 0,48 

за отдих и 
хигиенни 

цели 
15247 

Община 
Минерални 

бани 

с.Минерални 
бани, община 
Минерални 

бани,бул."Васил 

Левски"№12 

903743 
7А/22.04.

2015 
22.4.2015 10 22.4.2025 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    Сондаж - 3ВП 1,08 

за други 
цели 

19782,14
4 

"Дейзимекс" 
ЕООД 

гр.Хасково, бул. 
"Съединение" 

№2, ет.2 
126120666 

8/23.04.2
015 

23.4.2015 10 23.4.2025 
"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,409 
за други 

цели 

6642,72 
(от 01.04 
-30.09) 
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ЕТ "Дева-

Даниела 
Георгиева" 

с. Минерални 
бани, община 
Минерални 

бани, ул. 
"Панайот 
Волов"№6 

126073889 
9/04.09.2

014 
4.9.2014 10 4.9.2024 

"Хасковски 

минерални 
бани" 

    Сондаж - 3ВП 0,1 
за други 

цели 
3172 

ЕТ "Али 
Мюмюн 

Али" 

с. Минерални 
бани, община 
Минерални 
бани, бул. 

"Васил Левски" 
№24 

202592912 
10/11.12.

2014 
11.12.2014 20 

11.12.203
4 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,25 
за други 

цели 
7717 

ЕТ "Назмие 
Мюмюн 

Искендер" 

с. Минерални 
бани, община 

Минерални 
бани, бул. 

"Васил Левски" 
№24 

202593512 
11/11.12.

2014 
11.12.2014 20 

11.12.203
4 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,25 
за други 

цели 
7717 

"Зенит 2005" 
ООД 

с. Минерални 
бани, община 
Минерални 

бани, ул. 
"Енергетик" №7 

126659464 
12/19.12.

2014 
19.12.2014 10 

11.12.202
4 

"Хасковски 
минерални 

бани" 

    
Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

1,632 
за други 

цели 
51475,33 

ЕТ "Био 
Динамик - 

Никола 
Тончев" 

с. Сусам, 
община 

Минерални 
бани ул. "Бреза" 

№1 

201677410 
13/19.12.

2014 
19.12.2014 20 

19.12.203
4 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

1,53 
за други 

цели 
48366 

"Едис" ООД 
гр. Хасково, ул. 

"Македония" 
№95, ет.4, ап.8 

126094673 
13А/01.06

.2015 
1.6.2015 25 1.6.2040 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,085 за отдих  2200 

Танка **** 
Йорданова 

гр. Хасково, ул. 
"Братя 

Миладинови" 
№1, ет.1, ап.1 

********** 
14/09.06.

2015 
9.6.2015 10 9.6.2025 

"Хасковски 
минерални 

бани" 

  
З - 685(от 

11.12.2015) 
Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,04 
за други 

цели 
1116 

"Профилакт
ика, 

рехабилитац
ия и отдих" 

гр. София, 
район Изгрев, 
ул. "172-ра" 

№11 

121577013 
15/02.07.

2015 
2.7.2015 20 2.7.2035 

"Хасковски 

минерални 
бани" 

    
Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,71 
за други 

цели 
22361,02 
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ЕАД 

ЕТ "Перси - 
Персиг 

Чилингиров
а" 

с. Минерални 
бани, община 
Минерални 

бани, ул. 
"Топлика" №11 

202106972 
16/02.07.

2015 
2.7.2015 10 2.7.2025 

"Хасковски 
минерални 

бани" 

    
Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,13 
за други 

цели 
4098,48 

"Верона 
парк" ЕООД 

гр. Хасково, 
ул."Съединение

" №62 
126688708 

17/23.07.
2015 

23.7.2015 10 23.7.2025 
"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,1 
за други 

цели 

3172 (от 
м.май - 

до август 
вкл.) 

Община 
Минерални 

бани 

с. Минерални 
бани, община 
Минерални 
бани, бул. 

"Васил Левски" 
№3 

903743 
18/03.08.

2015 
3.8.2015 20 3.8.2035 

"Хасковски 
минерални 

бани" 

    
Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,58 
за други 

цели 
18150 

ЕТ "Люси-
Магдалена 
Дикмева" 

гр. Хасково, 
ул."Янко 

Кожухаров" 
№1, вх.А, ет.2 

126049735 
19/20.08.

2015 
20.8.2015 10 20.8.2025 

"Хасковски 
минерални 

бани 
    Сондаж - 3ВП 0,017 

за отдих, 
спорт, 

битови и 
хигиенни 

нужди 

537,28 

ЕТ "Балджъ 
- Акиф 

Рашидов" 

с.Минерални 
бани, община 

Минерални 
бани, Ул. 
"Юрий 

Гагарин" №1 

202085065 
20/11.12.

2015 
11.12.2015 10 

11.12.202
5 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,025 
за други 

цели 
800 

Ерсой 
Музаффер 

с. Минерални 
бани, община 
Минерални 

бани 

********** 
21/22.12.

2015 
22.12.2015 10 

22.12.202
5 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,003 
за други 

цели 
864 

"Миланов 
79" ЕООД 

с. Минерални 
бани, община 
Минерални 

бани, ул. 
"Станил Филев" 

№ 4 

201646702 
22/16.06.

2016 
16.6.2016 10 16.6.2026 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,05 
за други 

цели 
1604,6 
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ЕТ "Виама-
Атанас 

Атанасов 

с. Минерални 
бани, община 
Минерални 

бани, ул. 
"Оборище" №14 

126646634 
23/17.08.

2016 
17.8.2016 10 17.8.2026 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    Сондаж - 3ВП 0,04 

за други 
цели 

1260 

"Айбер" 
ООД 

с. Минерални 
бани, община 

Минерални 
бани, ул. 

"Енергетик" №5 

203193955 
24/19.08.

2016 
19.8.2016 10 19.8.2026 

"Хасковски 

минерални 
бани" 

    
Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,03 
за други 

цели 
788,4 

"Био 
Динамик-

Никола 
Тончев" ЕТ 

с. Сусам, 
община 

Минерални 
бани ул. "Бреза" 

№1 

201677410 
25/05.12.

2016 
5.12.2016 10 5.12.2026 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,29 
за други 

цели 
9300,2 

"Алекс ВиР" 
ЕООД 

гр. Хасково, 
бул."Освобожде

ние" (бивш 
ДАП) 

203157496 
26/18.01.

2017 
18.1.2017 10 18.1.2027 

"Хасковски 
минерални 

бани" 

  
Заповед № З-

142/30.03.2021 

г. 

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,31 
за други 

цели 
9855 

ЕТ 
"Реалност-

Тодор 
Златев-
Велика 

Венкова-
Тодор 

Златев" 

с. Горно 

Абланово, 
община Борово, 

област Русе, 
ул."Христо 
Ботев" №14 

208158804 
27/02.05.

2017 
2.5.2017 10 2.5.2027 

"Хасковски 
минерални 

бани" 

Заповед № 
З-

459/12.11.2
020г. 

  
Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,43 
за други 

цели 
13522,42 

"Сънрайз 
Стар" ООД 

с. Минерални 

бани, община 
Минерални 

бани, ул. 
"Оборище" №5 

204506723 
28/12.06.

2017 
12.6.2017 10 12.6.2027 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

0,16 
за други 

цели 
4927,28 
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"Ивком 
Трейд" 
ЕООД 

гр. Пловдив, с. 
Труд, община 

Марица, 
Стопански двор 

№2 

115789606 
29/04.10.

2017 
4.10.2017 10 4.10.2027 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
  

Заповед № З-

4/06.01.2020г. 

Сондаж-2ВП + 

Сондаж 4ВП 
0,31 

за други 

цели 
9638,1 
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Радостина 
***** 

Ангелова 

с.Караманци,      
ул."Първа" № 
26,    община 
Минерални 
бани, обл. 
Хасково 

********* 
30/27.07.

2018 
27.7.2018 10 27.7.2028 

"Хасковски 
минерални 

бани" 

    Сондаж - 3ВП 0,11 
за други 

цели 
3355,45 

"Изворите 
21"    ЕООД 

гр.София,                        
район 

Триадица,    
пл."Македония"

№1 

206510898 
31/03.05.

2022 
3.5.2022 10 3.5.2032 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    

Сондаж-2ВП + 
Сондаж 4ВП 

1,14 

за други 
цели           

питейно-
битово 

водоснабд
яване 

2982,72 

       Община                      
Минерални 

бани 

с.Минерални 

бани, община 
Минерални 
бани, бул. 

"Васил 
Левски"№3 

903743 
32/31.05.

2022 
31.5.2022 14 9.3.2036 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    КЕИ №5 0,15 

за други 
цели 

4730 

       Община                      
Минерални 

бани 

с.Минерални 
бани, община 

Минерални 
бани, бул. 

"Васил 
Левски"№3 

903743 
33/31.05.

2022 
31.5.2022 14 9.3.2036 

"Хасковски 
минерални 

бани" 
    КЕИ №5 0,15 

за други 
цели 

4730 

"Ювента" 
ООД 

с.Минерални 
бани, община 
Минерални 

бани, бул. 
"Христо 

Ботев"№1, вх.А, 
ап.14 

126654976 
34/07.07.

2022 
7.7.2022 10 7.7.2032 

"Хасковски 

минерални 
бани" 

    

Сондаж - 3ВП 0,1 
за други 

цели 
3270 
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6. Ресурси на находището. 

 

Община Минерални бани възложи извършване на хидрогеоложки  проучвания 
на „Геохидродинамика” ЕООД през м.07.08.2013г.  

Въз основа на резултатите от проведеното от "Геохидродинамика"ЕООД  
хидрогеоложко проучване, Министърът на околната среда и водите утвърди със 
Заповед № РД-887/28.11.2013г  за находище “Хасковски минерални бани” следните  
експлоатационни ресурси: 

 
Таблица №4 

Водоизточници 
от находище 
на  минерална 
вода „Хасковски 
минерални бани”, 
с.Минерални бани, 
община Минерални 
бани 

Експлоатационни 
ресурси минерална вода 

по категории 

Температура 
 

Регионални ресурси 
от хидрогеотермална 

енергия  Gр
екс 

 
Qр

ЕР1, 
l/s 

 
Qр

ЕР2, 
l/s 

Кота 
допустимо 
пон., m 

 

оС 
 

Q=Qр
ЕР1+Qр

ЕР2, 
l/s 

 

T, 
oC 

 
Gр

екс, 
kJ/s 

Сондаж №Сн-2ВП + 
Сондаж №Сн-4ВП 

9,64 14,46 262,60 58,40 24,10 43,40 4382,49 

Сондаж № Сн-3 ВП 2,44 3,66 263,80 58,50 6,10 43,50 1111,82 

КЕИ №5 0,53 0,80 262,08 58,60 1,33 43,60 242,97 
 

Находище 
на  минерална 
вода "Хасковски 
минерални бани”, 
с.Минерални бани, 
община Минерални 
бани 

Експлоатационни 
ресурси минерална вода 

по категории 

Температура 
 

Регионални ресурси 
от хидрогеотермална 

енергия  Gр
екс 

 
Qр

ЕР1, l/s 
 
Qр

ЕР2, 
l/s 

Кота 
допустимо 
пон., m 

 

оС 
 

Q=Qр
ЕР1+Qр

ЕР2, 
l/s 

 

T, 
oC 

 
Gр

екс, 
kJ/s 

12,61 18,92 262,08-
263,80 

58,40-58,60 31,53 43,40
-

43,60 

5737,27 

 
В находището още през 2019-2021 година се утвърди нова схема на експлоатация. 

Изграден бе нов резервоар с помпена станция, в който помпажно постъпват водите от 
Сондаж №Сн-4ВП, като преминават през топлообменник.  В резервоара постъпват и 
водите от Сондаж №Сн-2ВП отново помпажно. 

 Община Минерални бани изпълни  работен проект за оптимизиране на 
водовземането от Сондаж №Сн-3ВП. Реализира се помпажна експлоатация с две 
работни помпи, които работят на сменен режим, като да тласкат води към резервоар, на 
който бе извършена реконструкция.  
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На мястото на старата събирателна шахта бе изграден  нов резервоар с  черпател 
на преливните води от Сондаж №Сн-4ВП  и Сондаж №Сн-2ВП.  

Предвид изискванията на  Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 
21.02.2012 г.) НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И 
ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ, експлоатационните ресурси на находищата на 
минерални води се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите 

със срок до 12 години, до годината на извършване на характеризирането на районите 
за басейново управление в следващите 2 цикъла на разработване на Плановете за 
управление на речните басейни и се преоценяват: 

 на всеки 12 години след това при характеризиране на районите за 
басейново управление по данните от извършвания мониторинг на дебита и 
пониженията на водното ниво; 

 до 6 месеца след датата на последното от извършени в три последователни 
сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или 
увеличаване на дълбочината на водното ниво, определени със заповедта за 
утвърждаване на ресурсите; 

 до 2 месеца преди въвеждане в експлоатация на новоизградени водовземни 

съоръжения или при реконструкция на съществуващи съоръжения, 
променяща параметрите, при които са определени ресурсите на 
находището или технически възможните дебити на съоръженията. 

Съгласно Чл. 29. (1) ( в сила от 23.12.2016 г.) от Наредбата, преоценка на ресурсите 
на находищата на минерална вода се извършва и въз основа на данните от проведения 
мониторинг на минералната вода за периода на експлоатация на находището и 

данните от поне двугодишни сезонни режимни наблюдения преди изтичане на срока 
на действие на заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на 
находището.  

Извършените през 2016-2021 г дейности по изграждане на резервоар и помпена 
станция за водните количества от Сондаж №Сн-4ВП и  Сондаж №Сн-2ВП  и 
оптимизирането на водовземането от Сондаж №Сн-3ВП се разглеждат като 
реконструкция на съществуващи съоръжения, променяща параметрите, при които са 
определени ресурсите на находището или технически възможните дебити на 
съоръженията и следователно е належаща преоценка на ресурсите на НМВ "Хасковски 
минерални бани".  

Въз основа на извършените системни мониторингови  проучвания и на основание 
чл. 151, ал.2, т.2, буква “р” от Закона за водите и във връзка с чл.37, ал.1, т.2 и ал.2 и чл. 
29, ал.З от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 
води (обн.ДВ.бр.87/2007 г.), и искане за преоценка на експлоатационните ресурси на 
находище на минерална вода, изключителна държавна собственост № 92 от 
приложение № 2 на Закона за водите „Хасковски минерални бани“, с. Минерални бани, 
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община Минерални бани, област Хасково, внесено с писма вх. № 08-00-367/13.04.2021 г, 
№ 08-00-367/27.01.2022 г, № 08-00-262/10.03.2022 г. и 08-00-367/20.04.2022 г. на 
Министерство на околната среда и водите от община Минерални бани със Заповед РД-
570/29.06.2022г ресурсите на находището бяха преутвърдени по следният начин: 

 
Таблица №5.1 Локални експлоатационни ресурси  

Водоизточник Експлоатаци
онни ресурси 

Q екс, l/s 

Категория 
ЕР1, l/s 

Категория  
ЕР2, l/s 

Допустима 
абсолютна кота 

ДВН м/ 
Самоизлив/ 
помпажно 

Температура 
t, 0C 

КЕИ №5 0,15 0,06 0,09 
Кота самоизлив 
На кота 262,08 

55,60 

Сондаж  
№Сн-2ВП  

7,00 2,80 4,20 
Помпажно  

на кота 260,59 
При Sдоп- 2,7 m 

57,00 

Сондаж  
№Сн-3ВП   

 
10,00 4,00 6,00 

Помпажно  
на кота 263,3 

При S доп -2,90 m 
53,40 

Сондаж  
№Сн-4ВП 

25,00 10,00 15,00 
Помпажно  

на кота 260,79 
При S доп -2,38 m 

57,00 

 
 

Таблица №5.2. Експлоатационни ресурси на геотермална енергия   

Водоизточник Експлоатационни 
ресурси  

Q ЕР1+ЕР2 екс, l/s 

Тср 
t, 0C 

T 0 
t, 0C 

T = Тср – То    
t, 0C 

Ge = Qe . 4,19.  T 

kJ/s 

 

КЕИ №5 0,15 55,60 15,00 40,6 25,52 

Сондаж  
№Сн-2ВП  

7,00 57,00 
15,00 

42,00 1232,86 

Сондаж  
№Сн-3ВП   

 
10,00 53,40 

15,00 
38,4 1608,96 

Сондаж  
№Сн-4ВП 

25,00 57,00 
15,00 

42,00 4399,5 
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Таблица №5.3. Регионални експлоатационни ресурси  

Находище 

Естествени 
ресурси  - 

Qест, 
  l/s 

Категория           
ЕР1,  l/s 

Категория       
ЕР2,  l/s 

Температура 

Естествени 
ресурси от 
хидрогеотер
мална 
енергия 

t, 0C G ест (kJ/s) 

“Хасковски 
минерални 
 бани” 

42,15 16,86 25,29 53,40-57,00 7266,84 
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II. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ, СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И 
ЗАПЛАХИ (SWOT АНАЛИЗ) 

 
На база на цялостен анализ на потенциала от наличния хидротермален ресурс в 

Община Минерални бани  е направен SWOT анализ на възможностите и заплахите 
пред бъдещото развитие на управление и развитие на минералните води в с. 
Минерални бани. 

 
Силни страни: 

 Многообразие от туристически ресурси на територията на Община 
Минерални бани, относително добра туристическа инфраструктура с увеличаващи се 
туристопотоци и значителен нереализиран потенциал в различни видове туризъм - 
фестивален, еко, селски, СПА и уелнес, културно-исторически, религиозен, гурме, 
както и много други предполагащи бъдещо търсене и реализиране на инвестиционни 
намерения за ползване на минералните води и услуги свързани с ползването им;  

 Изключително добър местен инвестиционен климат предполагащ 
възможности за ползване на термални води;   

 Изцяло предоставени права за Община Минерални бани за безвъзмездно 
управление и ползване за срок от 25 години на НМВ  ИДС - № 92 от Приложение № 2 
на Закона за водите „Хасковски минерални бани”, с.Минерални бани, община 
Минерални бани, област Хасково. Кметът на община Минерални бани управлява 
предоставената минерална вода от находище „Хасковски минерални бани” в 
съответствие с изискванията на Закона за водите и Плана за управление на речните 

басейни в Източнобеломорския район. 

 Реализация на стройна програма за мониторинг на термалните води от 
находището в т.ч. сезонни замери и опробване на водите за периода 2015-2022 година. 
Наличие на водни проби за всяка календарна година; 

• Значителен минерален ресурс 42,15 l/s разпределен в 4 броя водовземни 
съоръжения  с висок температурен потенциал 53,40-57 0С;  

• Изградени нови водоразпределителни съоръжения оптимизиращи 
водовземането от находището чрез изграждане на нови събирателни водоеми и 
помпени станции;   

• Наличие на балнеологични оценки на всички водоизточници от НМВ 
“Хасковски минерални бани” показващи, че водите отговарят на изискванията на 
Наредба №14 за курортните ресурси,курортните местности и курортите (ДВ. Бр.79 от 
198, посл.изм. Бр.70 от 2004г) и даващи възможност за тяхното ползване на 
регламентиран режим; 

• Реализирани много инвестиционни намерения за регламентирано ползване 
на термални води за балнеология, спорт и отдих и профилактика; 
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• Термалните води от находището са подходящи за  външно баленолечение и 
балнеопрофилактика в т.ч:  на опорно-двигателния  апарат; ставни заболявания; 
артрити; артрози и др.;на периферната нервна система, дископатия, радикулит; 
плексит и ортопедични и травматологични заболявания; кожни заболявания-
дерматити и гинекологични заболявания; 

• Наличие на два броя обществени чешми за целогодишно безвъзмездно 
ползване с информационни табели указващи качествата на водите и начинът на 
ползване както и противопоказанията; 

• Наличие на туристическа атракция за безвъзмездно ползване –балнеология и 
профилактика за крака; 

• Наличие на нова модернизирана хигиенна баня даваща възможност за 
използване на термалните води пряко в естествени условия без обработка запазвайки 
техните балнеологични качества; 

 
Слаби страни:  

 

 Изключително стар сондажен фонд от 1957 година. Водовземните 
съоръжения са морално и технически амортизирани, но все още изпълняват 
функциите. Практически всички съоръжения работят като каптирани извори, като 
устията им са отворени и предполагат риск от пряко повърхностно замърсяване; 

 Ограничени ресурси в рамките на утвърдните експлоатационни със Заповед 
РД-570/29.06.2022г;    

 Липса на нормативна уредба даваща реални възможности за дублиране на 
водовземни съоръжения разкриващи минерални води, както и за изграждане на нови 
съоръжения разкриващи допълнителен  термален потенциал; 

 Липса на националана стратегия или инвестиционна програма даваща 
възможност за национално финансиране за дейности по отпимизиране на 
водовземането от находището. Налични са само временни  проекти например 
финансирането по НДЕФ с 50% участие и други индиректни дейности ;  

 Голяма загуба от нереализирано ползване на излишни води от Сондаж №Сн-
4ВП през периодите на ниска консумация. Последните се изливат в канал, откъдето 
оформят повърхностен отток. Тези води могат да бъдат добър геотермален източник;  

 Промяната на експлоатационната схема чрез изключителна помпажна 
експлоатация  доведе до високи разходи на енергия породени от настъпилата 
енергийна криза; 

 Липса на изградени пояси за пряка охрана около Сондаж №Сн-4ВП, Сондаж 
№Сн-3ВП и КЕИ №5 поради все още несъгласувана и неучредена санитарно 
охранителна зона, което също крие реален риск от опазване качеството на водите 
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както и от нерегламентирано сондиране в границите на находището; 

 Липсата на контролни измервателни съоръжения на всички водоизточници 
от находището затруднява точното определяне на експлотационните възможности на 
съоръженията; 

 Недостатъчен контрол върху ползвателите на минерална вода, липса на 
данни за собствен мониторинг на ползвателите; 

 Значителни инвестиции свързани със стопанисването на минералните 
ресурси както и по изпълнение на мониторингова програма за количествата и 
качествата на минералните води; 

 Липса на добра комуникативност и експертен потенциал с контролните 
органи в т.ч. МОСВ, БД, РЗИ и РИОСВ м т.ч бавни съгласувателни процедури свързани 
с упражняване на правото на ползване на водите от находището, преоценка на 
ресурсите, издаване на разрешителни за водовземане; 

 Необходимост от съгласувателен режим с РИОСВ и БД при издаване на 
разрешителни и упражняване на правата, което бави инвестиционните процеси и 
ограничава правата на Общината.  

 Минералните води от находището са с противопоказания за външно 
балнеолечение-онкологични, инфекциозни заболявания в остър стадий, ритъмни 
нарушения на сърцето и епилепсия, което предполага контрол върху  ползването им;  

 Термалните води от находището не са подходящи за питейно-битови цели. 
Използването на минералната вода за питейно-балнеолочение  и балнеопрофилактика 
е по лекарско назначение, при спазване на строго определени методики и дозировки 
(количеството на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност 
на лечебно-профилактичен  курс.)  

 
Възможности:  

 

 Възможностите представляват най-благоприятни елементи на външната 

среда. Това са благоприятни външни фактори, от които Община Минерални бани би 
могла да  се възползва при управлението и ползването на минерални води. 

 Необходимо е  изготвяне на държавна стратегия за ползване на водите; 

 Необходимо е изготвяне на постоянен финансов механизъм с възможности 
за финансиране свързано с оптимизиране на водовземането и поддържане на 
водовземните съоръжения и водопроводи; 

 

Заплахи:  
 

 Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 
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поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние. 
Под заплаха би могла да се дефинира евентуална загуба на наличните ресурси 
породени от природни и/или въшни фактори в т.ч. нерегламентирано сондиране в 
границите на находището и преразпределение на ресурса;   

 Финансов недостиг, предизвикван липса на адекватни инвестиции при 
рехабилитация и /или изграждане на нови съоръжения, водностопанската 
инфраструктура, която е недостатъчна или в много голяма степен физически и 
морално деградирала и с влошени функционални параметри; 

 Необходимите инвестиции за подобряване на съществуващата база за 
оптимизиране на водовземането и изграждането на нови водопроводи  са огромни, 
включително за проектиране, съгласуване и поддържане. 
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III. ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИТЕ ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ В С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЩИНА 
МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО 
 

Община Минерални бани стопанисва  пълноценно  ресурса от НМВ „Хасковски 
минерални бани”, Община Минерални бани, Хасковска област в съответствие 
РЕШЕНИЕ № 96/ 09.03.2011г. на Министърът на околната среда и водите. 

В находището е утвърдена нова схема на експлоатация. Изграден е нов резервоар 
с помпена станция, в който помпажно постъпват водите от Сондаж №Сн-4ВП, като 
преминават през топлообменник.  В резервоара постъпват и водите от Сондаж №Сн-
2ВП отново помпажно. През 2022 година бе въведен в експлоатация и нов водоем, който 
акумулира и излишните води от първата помпена станция. 

 Община Минерални бани изпълни  работен проект за оптимизиране на 
водовземането от Сондаж №Сн-3ВП. Реализира се помпажна експлоатация с две 
работни помпи, които работят на сменен режим, като тласкат води към резервоар, на 
който бе извършена реконструкция. Проектът е съгласуван и финансиран от НДЕФ. 

Минералните води от НМВ „Хасковски минерални бани“ са безценен природен 

ресурс, който има съществено значение за развитието на общината. Анализът на 
природните дадености показва, че термалната вода от находището е ограничен ресурс 
в рамките на утвърдените експлоатационни ресурси  и е възможно в бъдеще 
последният да бъде напълно предоставен, което да да данесе до дефицит от търсене. 

Основна стратегическа цел на Община Минерални бани трябва да бъде 
стопанисване и опазване на предоставения минерален ресурс на находището поне до 
скрока на упражняване на правата до 2036 година. 

Устойчиво ползване на минералните ресурси, осигуряващо в оптимална степен 
сегашните и бъдещите нужди на населението, инвеститорите и икономиката на 
общината, както и на опазване на качеството и количеството на минералните води от 
находището.  

 

Цели и подцели: 

 

Цел 1: Гарантирано осигуряване на минерална вода както за безвъзмездно 

ползване на населението, за социални дейности така и запазване на правата на 

бизнеса за  регламентирано водовземане в условията на ограничен природен ресурс 

от минерална вода 

 

1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез постоянна рехабилитация 

на съществуващите водовземни съоръжения и изграждане на нови резервоари, 
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компенсаторни и разпределителни съоръжения, рехабилитация на водопроводната 

мрежа. 

1.2. Намаляване на загубите, увеличаване на  възможностите за ползване чрез 

помпажен режим при допустими експлоатационни нива, създаване на правна и 

икономическа среда за ползване на излишните и отработени водни количества 

минерална вода чрез инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за 

подобряване на ефективността при използването на минералните води. 

Стопанисването и управлението на минералният ресурс трябва да донесе и 
икономически ползи на Община Минерални бани чрез предоставяне на права по 
ползване  на минералните води и събиране на такси от регламентираното водовземане. 
Освен предоставените вече права една значителна част от водните ресурси са свободни, 
което е стимул за тръсене на нови инвеститори и пълноценното им усвояване.  

Съгласно българското законодателство, правните режими за предоставяне на 
права за използване на минерални води са два — разрешителен режим и концесионен 
режим. Концесионният режим се прилага в ограничени случаи - само когато 
водовземането е предназначено за бутилиране на натурална минерална вода и/или 
газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода или когато 
водовземането е с цел извличане на ценни вещества. 

В конкретният случай права по водовземане на територията на Община 
Минерални бани са възможни само на разрешителен режим, тъй като водите от 
находището не са подходящи за бутилиране, а  Концесия за добив на минерални води - 
изключителна държавна собственост се предоставя само от Министерския съвет по 
предложение на министъра на околната среда. 

Политиката на Община Минерални бани е насочена към създаване на условия за 
максимално ефективното оползотворяване на минералните води в интерес на 
гражданите и в съответствие с приоритетите за развитие на общината, както и при 
зачитане интересите на бизнеса и на държавата. 

Община Минерални бани има регламентирана ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА 
ВОДОВЗЕМАНЕ  И ВОДОПОДАВАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА  НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ , ОБЛАСТ  ХАСКОВО (Доп. – РОС, 810 от 2019 г.),  
с която се определя размерът на таксите за издаване на разрешително, таксите за 
водовземане, таксите за водоподаване по общински водопроводи на минерална вода от  
находище на минерална вода „Хасковски минерални бани”, област Хасково, община 
Минерални бани, с. Минерални бани - №92 в списъка на находищата на минералните 
води – изключителна държавна собственост по Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от 
Закона за водите. С тарифата е определен  начина за определяне, размерът и редът за 
заплащане на таксите за правото на използване на водите за водовземане и 
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водоподаване по общински водопроводи от минерални води (Създадена с Реш. № 
424/29.03.2017 г., Изм. – РОС, 810 от 2019г.) 

Целта на тази тарифата  е  да осигури приноса на водоползвателите към 
възстановяване на разходите за водни услуги и осигуряване на икономически стимули 
за ефективно използване на водите. 

За издаване на разрешително за водовземане, се заплаща такса в размер на 300 

(триста) лева. 
За изменение на разрешително за водовземане се заплаща такса в размер на 200 

(двеста) лева. 
 За удължаване на разрешително за водовземане се заплаща такса в размер на 100 

(двеста) лева. 
Таксите за водовземане от минерални води се определят на базата на разрешения 

обем вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целта на използване 
на водата (Изм. с Реш. № 424/29.03.2017 г.) Отнетият при водовземането обем вода се 
измерва чрез отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 

За всяка от целите на ползване на минералната вода се поставя отделно 
измервателно устройство. Възможността минералната вода да се ползва с конкретен 
или с повече от един вид ползване, се доказва от ползвателя с наличие на отделна 
инсталация в захранвания обект, за всеки конкретен вид ползване на водата. В 
случаите, в които не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на 
използваните води или водопроводните инсталации на захранвания обект не 
осигуряват разделно захранване по видове цели или при техническа невъзможност за 
монтиране, поддръжка и контрол на измервателни устройства за водовземане на 
минерални води, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото 
използвано количество се изчислява на базата на най- високата стойност по тарифата за 
разрешеното водовземане. (Създадена с Реш. № 424/29.03.2017 г.) 

Ежегодно към 31-ви януари на следващата година титулярите на разрешителни 
представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от 

министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на 
Басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 

При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, 
Кметът на Общината или упълномощено от него лице назначава нарочна проверка за 
установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса.  

Не се заплаща такса за водовземане от обществени чешми за лични нужди на 
гражданите и др., в случай на общо водовземане, определено по реда и при условията 
на Решение №25/02.02.2011 година на Министъра на околната среда и водите. (Изм. с 
Реш. № 424/29.03.2017 г.) 
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Единичният размер на таксата за водовземане и водопренос от минерални води 
по общински водопроводи добивани директно от първоизточника е определен по 
следната таблица: 

 

Таблица №6 

 

№ 
по 

ред 

 

Цел на използване 
на минералната вода 

                   

                         
 

 

Размер на       
такса 

водовземане Е 

(лв./куб. м) 

 

 

Такса 
водопренос 

сондаж № СН-
4ВП   
Е1 

Такса 
водопренос 
сондаж № 
СН-ЗВП 

Е2   

t ≤ 30 °С 30 °С< t ≤ 50 °С t > 50 °С t > 50 °С t > 50 °С 

1. Питейно-битово 
водоснабдяване 

0,031 0,030 0,029 0,15 0,25 

2. 
Лечебни цели в 
специализирани болници за 
лечение и рехабилитация 

0,04 0,045 0,05 

0,15 0,25 

3.  Всички други цели 0,15 0,35 0,50 0,15 0,25 

 

От представената таблица се вижда, че ползвателя заплаща освен размера на 
заявените за ползване водни количества и такса пренос, като сумите за двата основни 
водоизточника в най-използваната цел „всички други“ е между 0,65 лв/куб и 0,75 лв 
/куб. Тази такса е между 0,15 -0,25 лв по-висока от държавната.  

Увеличаването на цените е непопулярна мярка, която намалява политическия 
рейтинг на местно ниво.  

Изборът на адекватна тарифа за таксите за правото на водовземане на минерални 
води е от изключително важно значение и ще определи както бъдещият 
инвестиционен  интерес така и  евентуалните приходи към Общинския бюджет.  
Определянето на такси отговарящи на  балнеоложкият и топлинен потенциал на НМВ 
„Хасковски минерални бани“ е сложна и отговорна задача. 

Ниските тарифи крият риск от ненужно и неправилно блокиране на ресурса от 
недоброжелателни инвеститори  желаещи игнориране на конкуренцията. 

Високите тарифи крият реален  риск от отблъскване на инвеститори, от една 
страна, а от друга от обявяване на по-малки количества и  прикриване на истинските 
ползвани такива. 
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Грешна е концепцията да се сравняват цените на минералната вода с тази  на 
доставните водоснабдителни дружества, което да определя и равнопоставена висока 
цена. 

В единият случай  се касае за природен ресурс предоставен с право на 
безвъзмездно ползване, който се предоставя срещу издадено разрешително по 
тръбопроводна мрежа изградена за сметка на Инвеститора,т.е. всички разходи са 

генерирани от водоползвателя на минерална вода,  а в другият за вода обработена и 
третирана да достигне питейни качества и доставена по тръбопровод изграден за 
сметка на водоснабдителното дружество отговарящо и поддържащо преносната мрежа. 

С цел систематизиране на наличните данни за находището на минерална вода е 
необходимо визуализиране на съществуващата информация, както и ползване на 
информацията за справки, оценки и анализи, необходими в процеса на осъществяване 
и контрол. За взимане на управленски решения е необходимо планиране и внедряване 
на устойчива  информационна система  за минералните води от находището. 
Достъпната информация за НМВ „Хасковски минерални бани“ е налична на сайта на 
общината https://www.mineralnibani.bg/dokumenti/dokumenti-mineralni-izvori. 

Освен стимулиране на водовземането от находището е необходимо и създаване на 
условия за ползване на регламентиран режим и на отработените води от находището в 
т.ч. излишните термални води, които могат да бъдат ползвани за геотермална енергия. 
Такава правна възможност към момента няма анализирайки съществуващата тарифа. 

Необходимо е създаване на условия, чрез промяна на местната наредба за правото 
на ползване на "отработени"  минерални води, които са частично охладени, 
обстоятелство което вече е приведено  като добра практика в други общини в 
национален мащаб като например Община Разлог и Община Гърмен. Касае се за води с 
намален температурен потенциал  вследствие топлоотдаване, които впоследствие се 
ползват за геотермална енергия, балнеология  спорт и отдих на разрешителен режим и 
при по-ниска цена сравнима с тази на свежите термални води. Този стимул трябва да се 
приведе  в национален мащаб, за да бъдат предприети действия по стимулиране 

ползването и на отпадни води с необходимият температурен потенциал, 
ограничавайки тяхното неикономическо оправдано изхвъляне в природата. 

 
Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на минералните води 

 

2.1. Изграждане на зони за пряка охрана и защите на устията на съоръженията 

от пряко замърсяване. 

2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която 

да гарантира доброто състояние на минералните води. Изпълнението на 
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мониторинговата програма да включва и за в бъдеще сезонни замери на количествата 

но водите и годишно опробване на качествата им; 

 

Цел 3: Подобряване на ефективността при управлението на минералния 

ресурс 

3.1. Създаване на строг контрол по ползването на минерални води в т.ч. събиране 

на необходимите такси и контрол върху собствения мониторинг на качеството на 

водите.  

3.2. Събираните средства от регламентирано водовземане от бизнеса, средствата 

от наличните програми за национално финанасиране да осигуряват самофинансиране  

при поддръжка на наличната инфраструктура. 

3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на 

минералните ресурси. 

3.4.Подръжка на добра информационна система; 

 

Цел 4. Намаляване на риска от замърсяване на водите и загуба на минерален 

ресурс   

4.1. Идентифициране на рисковите зони за сондиране в границите на СОЗ. 

4.2. Осъществяване на мерките по забрани и ограничения на дейности в 

границите на СОЗ;  
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IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

 

Основните характеристики за бъдещото управление и развитие на 
минералните води в с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково“ са 
свързани с правилното планиране. 

Направен е опит за планиране на действията по начертаната основна 
стратегическа цел на Община Минерални бани за пълноценно стопанисване  и 
опазване на предоставения минерален ресурс на находището в краткосрочен план до  
действието на Заповед РД-570/29.06.2022г за утвърждаване на ресурсите на 
находището и в дългосрочен план до 2036 година  до действието на Р Е Ш Е Н И Е № 
96/ 09.03.2011г., Министърът на околната среда и водите предостави безвъзмездно за 
управление и ползване за срок от 25 години, безвъзмездно, на община Минерални 
бани, за управление и ползване, НМВ  ИДС - № 92 от Приложение № 2 на Закона за 
водите „Хасковски минерални бани”, с.Минерални бани, община Минерални бани, 
област Хасково гарантиращ срока на упражняване на правата. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2021 ГОДИНА до действието на Заповед РД-570/29.06.2022г за утвърждаване на ресурсите на находището 

Таблица №7 

Стратегическа цел Подцел  Дейности  

(мерки) 

Бюджет  

(лв.) 

Краен срок за 

реализация  

Очаквани резултати Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни институции 

водеща  партньор 

Цел 1: Гарантирано осигуряване на минерална вода както за безвъзмездно ползване на населението, за социални дейности така и запазване на 

правата на бизнеса за  регламентирано водовземане в условията на ограничен природен ресурс от минерална  

 Подцел  
1.1 Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез постоянна рехабилитация на съществуващите водовземни съоръжения и 

изграждане на нови резервоари, компенсаторни и разпределителни съоръжения, рехабилитация на водопроводната мрежа. 

    Въвеждане в 
експлоатация  на нов 
резервоар 
акумулиращ 

преливните води 
след вече изградения 
резервоар на 
Сондажи СН-2ВП и 
СН -4ВП  

150 000 2022 Пълноценно 
усвояване на 
наличния 
минерален ресурс и 

намаляване на 
загубите 

 % на усвояване 
реализираните такси 
водовземане 

Община 
Минерални 
бани 

МРРБ  

МОСВ 

 

    Изготвяне на 

необходимите 

прединвестиционни 

проучвания и 

работни проекти за 

построяване, 

реконструкция и 

разширяване на нови 

резервоари и 

рехабилитация на 

1 500 000 2025 Утвърдени  работни 

проекти 

 

% увеличаване на 

Инвеститорите 

ползваши води  

Община 
Минерални 
бани 

МРРБ  

МОСВ 

ПУДООС 

НДЕФ 
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довеждащата 

водопроводна мрежа  

 Подцел  1.2 Намаляване на загубите, увеличаване на  възможностите за ползване чрез помпажен режим при допустими експлоатационни 

нива, създаване на правна и икономическа среда за ползване на излишните и отрабатени водни количества минерална вода чрез 
инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването на минералните 
води. 

    Промяна на 
Тарифата за таксите 
за водовземане  и 
водоподаване на 
минерална вода  на 
територията на 
община Минерални 
бани  

2 000 2023 Пълноценно 
усвояване на 
наличните 
преливни и 
отработени води 

% увеличаване на 

Инвеститорите 

ползваши води 

+ползване на води за 

геотермална енергия 

Община 
Минерални 
бани 

МРРБ  

МОСВ 

 

 Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на минералните води 

 Подцел  
2.1. Изграждане на зони за пряка охрана и защите на устията на съоръженията от пряко замърсяване. 

    Изграждане на зони 
за пряка охрана на 
резервоарите 
акумулиращи води и 
на водовземните 

съоръжения 
Сондажи СН-2ВП, 
СН -4ВП и КЕИ №5 

50 000 2024 Пряка защите на 
водовземните 
съоръжения 

  Община 
Минерални 
бани 

МРРБ МЗ 

МЗГ 

МОСВ 

  Преоценка на 
ресурсите по данни 
от системния 
мониторинг 

15 000 2024 Гарантиране на 
ресурса от 
минерални води и 
правото на 

упражняване 

 Община 
Минерални 
бани 

БД 

МОСВ 
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Подцел  2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира доброто състояние на минералните 
води. Изпълнението на мониторинговата програма да включва и за в бъдеще сезонни замери на количествата но водите и годишно 
опробване на качествата им 

    Изпълнение на 
мониторингова 
програма за 2022-2024 

25 000 2024 Контрол по 
качеството и 
количеството на 
минералните води 

 Р Е Ш Е Н И Е № 96/ 
09.03.2011г., 
Министърът на 
околната среда 

Община 
Минерални 
бани 

БД 

МОСВ 

 Цел 3: Подобряване на ефективността при управлението на минералния ресурс 

 Подцел  
3.1. Създаване на строг контрол по ползването на минерални води в т.ч. събиране на необходимите такси и контрол върху 

собствения мониторинг на качеството на водите.  

    Събиране на такси 
по право на 
водоземане  

 2024 Увеличаване на 
приходите на 
общината 

  Община 
Минерални 
бани 

 

 3.2.Поддръжка  на добра информационна система  

    Систематизиране на 
наличните данни за 
находището на 
минерална вода 

5 000 2024 визуализиране на 
съществуващата 
информация, както 
и ползване на 
информацията за 
справки, оценки и 
анализи, 
необходими в 
процеса на 
осъществяване и 

контрола 

  Община 
Минерални 
бани 

БД 

МОСВ 
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Цел 4. Намаляване на риска от замърсяване на водите и  загуба на минерален ресурс   

 Подцел  
4.1. Идентифициране на рисковите зони за сондиране в границите на СОЗ.  

    Проектиране на нова 
СОЗ  

15 000 2024 Учредяване на СОЗ   Община 
Минерални 
бани 

МРРБ МЗ 

МЗГ 

МОСВ 

 4.2. Осъществяване на мерките по забрани и ограничения  на дейности в границите на СОЗ 

    Въвеждане на 
мерките по СОЗ-
забрани и 
ограничения 

25 000 2024 Намаляване на 
риска от увреждане 
на термалната зона 

 Наредба №3 за СОЗ Община 
Минерални 
бани 

БД 

МОСВ 
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ДЪЛГОСРОЧЕН  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2036 ГОДИНА до действието на Р Е Ш Е Н И Е № 96/ 09.03.2011г., Министърът на околната среда и 

водите предостави безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години, безвъзмездно, на община Минерални бани, за управление и ползване, НМВ  

ИДС - № 92 от Приложение № 2 на Закона за водите „Хасковски минерални бани”, с.Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково  

Таблица №8 

Стратегическа цел Подцел  Дейности  

(мерки) 

Бюджет  

(лв.) 

Краен срок за 

реализация  

Очаквани резултати Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни институции 

водеща  партньор 

Цел 1: Гарантирано осигуряване на минерална вода както за безвъзмездно ползване на населението, за социални дейности така и запазване на 

правата на бизнеса за  регламентирано водовземане в условията на ограничен природен ресурс от минерална  

 Подцел  
1.1 Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез постоянна рехабилитация на съществуващите водовземни съоръжения и 

изграждане на нови резервоари, компенсаторни и разпределителни съоръжения, рехабилитация на водопроводната мрежа. 

    Периодични и 
цялостни ремонти и 
рехабилитация на 
водовземните 
съоръжения, 
резервоарите и ПС 
към тях   

2 000 000 2036 Пълноценно 
усвояване на 
наличния 
минерален ресурс и 
намаляване на 
загубите 

 % на усвояване 
реализираните такси 
водовземане 
Външни програми 

Община 
Минерални 
бани 

МРРБ  

МОСВ 

 

    Изготвяне на 

необходимите 

прединвестиционни 

проучвания и 

рехабилитация на 

водовземните 

съоръжения, 

резервоарите,  ПС 

към тях, 

тръбопроводната 

мрежа и работни 

проекти  

2 500 000 2036 Реализирани 

работни проекти 

 

% увеличаване на 

Инвеститорите 

ползваши води  

Община 
Минерални 
бани 

МРРБ  

МОСВ 

ПУДООС 

НДЕФ 
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 Подцел  1.2 Намаляване на загубите, увеличаване на  възможностите за ползване чрез помпажен режим при допустими експлоатационни 
нива, създаване на правна и икономическа среда за ползване на излишните и отрабатени водни количества минерална вода чрез 
инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването на минералните 

води. 

    Пълно усвояване на 
наличният ресурс в т.ч. 
нови инвеститори, общо 
безвъзмездно ползване и 
социални дейности  

 2036 Пълноценно 
усвояване на 
наличните ресурси 
от свежи термални 
води  и преливни и 
отработени води 

% увеличаване на 

Инвеститорите 

ползваши води 

+ползване на води за 

геотермална енергия 

Община 
Минерални 
бани 

МРРБ  

МОСВ 

 

  Изготвяне  при 

необходимост от  работни 
проекти за нови 
дублиращи водовземни 
съоръжения гарантиращи 
дългогодишна 
експлоатация.Изграждане 
на нови съоръжения при 
необходимост 

1 500 000 2036 Пълноценно 

усвояване на 
наличните ресурси 
от свежи термални 
води  и преливни и 
отработени води 

Постига се чрез 

промяна на 

нормативната уредба 

даваща възможност за 

изграждане на нови 

водовземни 

съоръжения 

Община 

Минерални 
бани 

МОСВ 

 

 Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на минералните води 

Подцел  2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира доброто състояние на минералните 
води. Изпълнението на мониторинговата програма да включва и за в бъдеще сезонни замери на количествата но водите и годишно 

опробване на качествата им 

    Изпълнение на 
мониторингова програма 
за 2024-2036 

150 000 2036 Контрол по 
качеството и 
количеството на 
минералните води 

 Р Е Ш Е Н И Е № 96/ 
09.03.2011г., 
Министърът на 
околната среда 

Община 
Минерални 
бани 

БД 

МОСВ 
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 Цел 3: Подобряване на ефективността при управлението на минералния ресурс 

 

 Подцел  
3.1. Създаване на строг контрол по ползването на минерални води в т.ч. събиране на необходимите такси и контрол върху 

собствения мониторинг на качеството на водите.  

    Събиране на такси 
по право на 
водоземане  

 2036 Увеличаване на 
приходите на 
общината 

  Община 
Минерални 
бани 

 

 3.2.Поддръжка  на добра информационна система  

    Систематизиране на 
наличните данни за 
находището на 
минерална вода 

15 000 2036 визуализиране на 
съществуващата 
информация, както 
и ползване на 
информацията за 
справки, оценки и 
анализи, 
необходими в 

процеса на 
осъществяване и 
контрола 

  Община 
Минерални 
бани 

БД 

МОСВ 
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V. РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО, В Т.Ч. НАБЕЛЯЗВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА 
КОРИГИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

 

Условие № 4  от Р Е Ш Е Н И Е № 96/ 09.03.2011г. на Министъра на околната 
среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 

години на община Минерални бани,  НМВ  ИДС - № 92 от Приложение № 2 на 
Закона за водите „Хасковски минерални бани”, с.Минерални бани, община 
Минерални бани, област Хасковозадължава Кметът на община Минерални бани да 
провежда мониторинг на количеството и качеството на минералната вода, в т.ч.: 

1. четири пъти годишно измерва:  
1.1. дебита от събирателната шахта, в която постъпва минералната вода от 

сондаж № Сн-2ВП и сондаж № Сн-4ВП, на сондаж № Сн-3ВП и на каптиран извор 
КЕИ № 5 –чешма;1.2.  водното ниво (напора) на минералната вода в сондаж № Сн-3ВП 
и сондаж № Сн-4ВП; 

3. взема и анализира водни проби: ежегодно в периода август – септември за 
изследване на състава на минералната вода от събирателната шахта и от сондаж № 
Сн-3ВП; 

Във връзка с изпълнение на Условие № 4  от Р Е Ш Е Н И Е № 96/ 09.03.2011г.  
и „Разработване на система за управление и развитие на минералните води в с. 
Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково“ (del. 4.1.3) е изготвена 
мониторингова праграма за оценка на количественото и качествено състояние на 

минаралните води от НМВ „Хасковски минерални бани“.  Целта на Работната 
програма е да покаже методически планираните проучвателни работи и сроковете на 
изпълнението им при реализиране на мониторинг на НМВ «Хасковски минерални 
бани». 

Работната програма е изготвена след цялостен анали и извършен оглед на  
същестуващите водовземни съоръжения в находището и интерпретация на наличната 
архивна и актуална информация. В този смисъл, работната програма има стойността 
на предварителна разработка, определяща видовете проучвателни дейности 
съобразени с типа и конструкцията на съществуващите сондажи и извори  в НМВ 
«Хасковски минерални бани» предложени за обследване. 

Според П. Пенчев под "мониторинг на подземните води"  следва да се 
подразбира "Набирането, обработката и анализа на периодични (режимни) данни за 
количествата и качествата на подземните води от дадена водоносна система (резервоар на 
подземни води)". Наблюденията се провеждат в специално мотивирана за целта 
режимна мрежа от точки (водопунктове), която в зависимост от мащаба на 
изследванията трябва да характеризира локалните или регионалните особености на 
подземните води в дадена територия. Основното предназначение на мониторинга е 
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да даде една ранна прогноза за евентуалните негативни процеси, които могат да 
настъпят във водоносния хоризонт вследствие на свръхексплоатацията (изтощаването)  
на минералните води или тяхното замърсяване в резултат на техногенните фактори. 
Крайната цел на мониторинга  се свежда до генерирането на алтернативи за опазване 
и регулиране на състоянието на подземните води, които да бъдат предоствяни на 
управляващите органи за преценка и избор. В този смисъл мрежата за мониторинг на 
подземните води се отличава по предназначение от хидрогеоложката режимна мрежа, 
тъй като същата е насочена пряко към решаването на хидро-гео-екологични задачи. 

Според "Инструкция за създаване на мониторинг на подземните води в 
България"  под "мониторинг на подземни води" следва да се подразбира "Система за 
наблюдение, оценки, прогнози и управленчески решения над състоянието на 
подземните води". Основната цел и обект на мониторинга са както следва:  

 Цел на МПВ е създаването на ефективна система за наблюдение, оценка, 
прогноза и контрол на  количествата, качествата и режима на подземните 
води.  

 Обект на МПВ са жизнено най-важните и застрашени от увреждане 
подземни водоносни системи или техни части, които са подложени на 
интензивна експлоатация, замърсяване  или  други антропогенни 
въздействия. 

Мониторингът на НМВ «Хасковски минерални бани» ще се постигне чрез 
сезонно наблюдение и измерване на хидрогеоложките и  хидрохимичните  показатели 
на минералните води от находището, замери на водни нива, хидростатичен напор и 
анализиране качествата на водите  от всички водовземни съоръжения.  

На територията на  НМВ «Хасковски минерални бани»  се предлага изпълнение 
на локална мониторингова мрежа от 5 броя мониторингови пунктове в т.ч.: Сондаж № 
Сн-2ВП,  Сондаж № Сн-4ВП, Сондаж № Сн-3ВП, каптиран извор КЕИ № 5 –чешма и 
КЕИ №2- чешма; 

Наблюденията за състоянието на минералните води  се предвижда да  осигурят 
данни и определи режима на: 

1. провеждане на лабораторни и полеви измервания и на системни 
наблюдения за определяне на състоянието на водите; 

2.краткосрочните и дългосрочни изменения на подхранването; 
3. ясен и изчерпателен обзор на химическото състояние на минералните води 

води и установяване на тенденциите в евентуално замърсяване; 
4. оценка на ефективността и актуализиране на програмата за мониторинг; 
5. определяне на водоизточниците, за които съществува риск от замърсяване; 
6. контрол за качеството на резултатите; 
7.обработване, анализиране, визуализация и съхраняване на информацията; 
8. осигуряване на информация при плануване и провеждане на контрол; 
8. осъществяване на информационен обмен; 
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9. осигуряване на информация за оценка на риска за здравето на хората и 
околната среда; 

10. обосноваване на предложения за промяна в мрежата за мониторинг; 
Информацията, която ще се набира от мониторингови пунктове ще се отнася за 

количествените и качествени характеристики на минералните води от находището. 
Към количествените характеристики се отнасят: дебитите и нивата на 

минералните води и по традиция – температурите (които не са количествена 
характеристика). 

Към качествените характеристики се отнасят: физикохимичните показатели за 
състоянието на минералните води  и  разтворените и неразтворените компоненти. 

 
Честотата на измерване се предлага да бъде сезонна. 

 
1. Измерване на водни нива 

 
Нивото на подземните води (било то свободно или пиезометрично) следва да се 

изразява в абсолютни коти. Това означава, че за всеки водопункт трябва да има 
постоянна котирана мерна точка (репер), от която да се измерва водното ниво. 
Допълнително, нивото може да се изразява и като дълбочина спрямо терена. 

За измерване на водното ниво от локалната мониторингова мрежа в НМВ 
«Хасковски минерални бани»  се предлага използването на  разграфена рулетка или 
електролот.  

Честотата на сваляне и анализиране на данните се предлага да бъде сезонна. 

 
2. Вземане на водни проби 

 
Предвид спецификата на локалната мониторингова мрежа представена от 

самоизливащи се сондажи и извори опробването на мониторинговите пунктове ще се 
извършва  на мястото на изливните тръби. 

Вземането на водни проби представлява съществена част в мониторинга на 
подземните води и предопределя до голяма степен достоверността на резултатите 
относно качеството на водите. То изисква специално обучение на персонала, който ще 
взема водните проби, за да се избегнат непоправими (и трудни за последваща оценка) 
грешки, както при самото пробовземане, така при манипулирането с пробите на място, 
техния транспорт и съхранение. По тези въпроси съществува обширна литература у нас 
и в чужбина (Великов, 1986, Хидрохимия на подземните води] DIN 38406. Probenahme 
aus Grundwasserleitern] Standard Methods for the Examination of Waters and Wastewaters 
16 Edition, APHA-KWWH-WPCI] Handbuch Hydrologie Baden-Wurtemberg, 1989 и др.). 

На етикета на пробовземния съд се записват с неизтриваем от водата молив 
(фулмастер) задължително номера на пункта от мрежата за мониторинга, датата на 
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пробовземане и номера на пробата. Другите обстоятелства при вземането на пробата се 
записват за предпочитане в специален протокол. 

С цел осигуряване на надеждни данни за акредитираните лаборатории, които 
осъществяват всички качествени физико-химични анализи от програмите за 
мониторинг на подземни води,  при пробонабирането следва да се спазват следните 
стандарти на Международната организация по стандартизация (ISO) и разработените от 
Европейския съюз стандарти за страните членки: 

 ISO 5667/2:1982 – Water quality – Sampling – Part 2: Guidance on sampling 
techniques (Пробонабиране – Част 2: Ръководство за вземане на проби); 

 ISO 5667-3:1995 - Water Quality – Sampling – Part 3: Guidance on the 
preservation and handling of samples (Пробонабиране – Част 3: Ръководство 
за консервиране и съхраняване на проби); 

 ISO 5667 – 11:1993 – Water quality – Sampling – Part 11: Guidance on sampling 
of ground waters ( Пробонабиране – Част 11: Пробонабиране на подземни 
води); 

 БДС ISO 5667-18:2002 – Качество на водата. Вземане на проба. Част 18: 
Ръководство за вземане на проба от подземни води в замърсени места; 

При вземането на проби се определят “in situ” органо-лептичните показатели 
(цвят, мътност, мирис, вкус и пр.), а също така специфичната електропроводимост, рН, 
редокспотенциалът (Еh). Измерванията на място се провеждат с температурно 
компенсирани преносими апарати, които лесно се калибрират и в полеви условия 
(съобразно указанията на производителите).  

 
3.  Консервиране, транспорт и съхраняване на пробите 

Материалът и обемът на съдовете за консервиране, транспорт и съхраняване на 
пробите (пробовземните съдове) се определя от хидрохимичните параметри, които 
ще се анализират. За консервиране на параметрите, които могат да се променят по  
време на транспорта вследствие на физични, химични или биологични процеси, се 
използуват химикали с гаранционен сертификат  за чистота. 

Пробовземните съдове се почистват добре с к. HNO3 и с дестилирана вода, а 
когато се използуват за вземане на проби за органични вещества, стъклените съдове се 

обработват предварително и с органични разтворители. Взетите проби, в добре 
запушени съдове, дори и консервирани, трябва незабавно да се транспортират в 
хладилници или хладилни чанти до лабораториите, където също се съхраняват при 3-
4 0С. Правилото е от вземането на проби до тяхното анализиране да мине минимално 
време 1 - 2 дни най-много. 
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4. Анализиране на водни проби 

 
За анализирането на водните проби се използват различни методи в 

лабораторни условия, както класически, така и с приложението на съвременни 
методи – атомна адсорбция и хроматографски методи. Резултатите се дават в 
съответен протокол. 

Данните от мониторинга на химичното състояние на минералните води са 
основа за идентифициране на значимите и устойчиви тенденции за повишаване 
концентрацията на всеки замърсител в подземните води и за прилагането на мерки за 
насочването им в обратна посока. 

Химичното състояние на подземните водни тела се определя в зависимост от 
електропроводимостта и концентрацията на замърсители в подземните води.  
Критериите за оценка на химичното състояние на подземните води са: 

1. стандартите за качество на подземните води, определени в приложение № 1 
от Наредба №1; 

2. определените по реда на чл. 118б от Закона за водите прагове на замърсяване 
на подземните води. 

Съгласно чл.67 от Наредба №1, праг на замърсяване се определя 
задължително за: 

1. вещества, йони или показатели на замърсяване с естествен произход или в 
резултат от човешка дейност: 

а) арсен; 
б) кадмий; 
в) олово; 
г) живак; 
д) амониеви йони; 
е) хлориди; 
ж) сулфати; 
з) нитрити; 

и) фосфати; 
2. изкуствени комплексни вещества: 
а) тетрахлоретилен; 
б) трихлоретилен; 
3. параметри, показващи привличане на замърсени в резултат от човешката 

дейност води: 
а) електропроводимост; 
Праг за замърсяване на подземните води се определя и за всички показатели за 

замърсяване, които при характеризирането на подземните водни тела са били 
основание тялото да бъде определено в риск да не постигне добро химично 
състояние. 
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Праговете на замърсяване се определят така, че превишаването им в 
представителните мониторингови пунктове да показва риска за неизпълнение на 
едно или повече от условията за добро химично състояние на подземното водно тяло. 
Химичното състояние на подземното водно тяло се определя като добро, когато: 

1. мониторингът показва, че са изпълнени следните условия: 

 промените в електропроводимостта на подземните води не показват 
привличане на замърсени води; 

 химичният състав на подземните води е такъв, че концентрацията на 
замърсители: 

а) не показва привличането на замърсени води; 
б) не превишава концентрациите, определени като стандарт за качество на 

подземните води в приложение № 1 и като праг на замърсяване; 
в) не води до непостигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, 

ал. 1 от Закона за водите за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води, 
нито до значително влошаване на екологичното или химичното им състояние, нито 
до значително увреждане на сухоземни екосистеми, които зависят пряко от 
подземното водно тяло. 

Условието по букви "б" и "в" не се прилагат за минералните води в т.ч. НМВ 
«Хасковски минерални бани», в които високите концентрации на вещества и йони и 
високите стойности на показателите са резултат от естествените хидрогеоложки 
условия и не са свързани с човешка дейност или са резултат от временни, 
пространствено ограничени, изменения в посоката на потока и химичния състав на 
подземните води и не са свързани с привличането на солени и замърсени води. 

Съгласно Чл. 2. (1) от НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БУТИЛИРАНИТЕ 
НА ТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ 
ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ в сила от 03.08.2004г. Приета с ПМС№ 178 от 23.07.2004г. Обн. 
ДВ.бр. 68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ.бр.22 от 15 Март 2005г.,изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 
2006г., изм.ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г.. "натурална минерална вода" е минерална вода, 
която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече 
естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, има строго определени 
постоянен (в рамките на естествените колебания) дебит, температура, минерален 
състав, съдържание на микроелементи и  други компоненти, които й придават 
специфични свойства и я отличават ясно от обикновената питейна вода. 

Съгласно чл.12 (1)  от НАРЕДБА № 14 ОТ 3 АВГУСТ 1987 Г. ЗА КУРОРТНИТЕ 
РЕСУРСИ, КУРОРТНИТЕ МЕСТНОСТИ И КУРОРТИТЕ Издадена от министъра на 
народното здраве и социалните грижи Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 1987г., изм. ДВ. 
бр.18 от 2 Март 1992г., изм. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 1995г., изм. ДВ. бр.88 от 27 
Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., за 
целите на проучването, опазването и използуването на курортните ресурси се 
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провеждат режимни наблюдения. а водоизточниците на минерални води се 
извършват следните наблюдения по показатели и честота: 

1. дебит, водно ниво или напор, температура и радиоактивност (при 
радиоактивните минерални води) - най-малко веднъж на 3 месеца; 

2. съкратен физико-химичен анализ - най-малко веднъж на 2 години; 
3. пълен физико-химичен анализ - най-малко веднъж на 5 години, а на 

минералните води за бутилиране - всяка година; 
4. санитарно-микробиологичен контрол на водоизточниците на минерални 

води за питейно прилагане - най-малко веднъж на 2 месеца, а за всички останали 
водоизточници на минерални води - най-малко веднъж на 4 месеца. 

 
Приложение № 5 към чл. 7, ал. 5  НАРЕДБА № 14 ОТ 3 АВГУСТ 1987 Г.  (Ново - 

ДВ, бр. 12 от 1995 г.), регламентира микробиологични норми и изисквания за 
минералните води от водоизточници,  лечебните и лечебно-профилактичните 
минерални води да имат следният обхват: 

1. Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми - колонообразуващи 
единици в куб.см (КОЕ/cm), не повече от: 

а) минерални води при водоизточника при температура 20°С + 2°С за 72 часа - 
20 КОЕ/cm при температура 37°С + 1°С за 24 часа - 5 КОЕ/cm 

б) бутилирани минерални води при температура 20°С + 2°С за 72 часа - 100 
КОЕ/cm при температура 37°С + 1°С за 24 часа - 20 КОЕ/cm 

 

5. ОБХВАТ И ЧЕСТОТА НА МОНИТОРИНГА 

 
Обхватът на мониторинга ще включва  показатели, които следва да се 

анализират съгласно изискванията на Наредба № 14 от 2004 г. за курортните ресурси, 
курортните местности и курортите и са посочени в таблица №9.1 „Микробиологични 
показатели“,  таблица №9.2 „Физикохимични показатели“ и таблица №9.3 
„Радиологични показатели“. 

 
Таблица №9.1 „Микробиологични показатели“ 

№ Показател Стойност/допуск 

1 Общ брой мезофилни аеробни 
микроорганизми при 20оС  

20 КОЕ/cm 

2 Общ брой мезофилни аеробни 
микроорганизми при 37оС 

5 КОЕ/cm 
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3 Колиформи при 37оС 0/50 КОЕ/cm 

4 Ешерихия коли при 43 оС 0/50 КОЕ/cm 

5 Ентерококи 0/50 КОЕ/cm 

6 Псевдомонас аеругиноза 0/50 КОЕ/cm 

 

Микробиологичните анализи на минералните води ще се извършват по 
методите, определени с БДС 17336 - 93 и БДС 17335 - 93. 

Честотата на вземане на водните проби ще бъде един път на два месеца за 
водоизточниците използвани за общо безвъзмездно ползване като КЕИ №5 и КЕИ 
№2, а за останилите веднъж годишно. 
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Таблица №9.2 „Физикохимични показатели“ 

№ Показател Стойност/допуск 

1 Арсен  0,05 mg/dm 

2 Хром  0,05 mg/dm 

3 Борати  30,0 mg/dm 

4 Нитрати   45,0 mg/dm 

5 Нитрити 0,005 mg/dm 

6 Амоний 0,02 mg/dm 

7 Мед 0,2 mg/dm 

8 Манган 1,0 mg/dm 

9 Цинк 5,0 mg/dm 

10 Окисляемост (парманганатна) 3,0 mg/dm 

11 Флуорид 5,0 mg/dm 

Честота на пробовземане по физикохимични показатели ще бъдат 
един път годишно от всички водоизточници. 

Таблица №9.2 „Радиологични показатели“ 

№ Показател Стойност/допуск 

1 Уран  0,5 mg/dm 

2 Радий  150 mBq/dm 

3 Обща бета-радио-активност 750 mBq/dm 

4 Обща алфа активност 0,5 Bq/dm 

5 Обща индикативна доза 0,1mSv/y 
 

 

Честота на пробовземане по радиологичните  показатели ще бъдат 
един път на три години  от всички водоизточници. 
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6. Кадрово осигуряване 

 
Маршрутът за извършване на наблюденията е необходимо да бъде избран с 

минимални разстояния и ниски разходи за транспорт и време за доставка до най-
близката акредитирана лаборатория. 

Резултатите от  дейностите по мониторинговата система  ще се записват в 
дневници и ще се представят за отчет на контролния орган, а в края на календарната 
година ще се извърши отчет за извършените дейности по състоянието на  
мониторинговата мрежа и  определяне  изменението на  качествата на подземните 
води. 

За кадровото  осигуряване по изпълнението и обслужването на 
мониторинговата мрежа  се предлага екип поне от 2-ма човека обучен персонал, който 
да  разполага с високопроходима техника и с нужното техническо оборудване, 
включващо: 

 Компютърна конфигурация с необходимия спициализиран софтуер за 
осигуряване на цялостното изпълнение на мониторинга и нейното 
качество; 

 Полеви уреди за извършването на необходимите измервания и 
изследвания “in situ”; 

 Подходящи бутилки за вземане на водни проби; 

 Дневник за записване на получените данни; 
 

7. Анализ и интерпретация на мониторинговата информация 

 
Събраната мониторингова информация трябва да бъде използвана за вземане 

на решения за управление на количественото и качественото  състояние на 
минералните води. 

Процедурата за вземане на такива управленчески решения преминава през 
следните етапи: 

1. Разработване на диагностични оценки за състоянието на минералните води. 
2.Разработване на прогностични оценки /прогнози/ за състоянието на 

минералните води. 
3.Разработване на набор от управленчески алтернативи за опазване, 

възстановяване или изменение състоянието на минералните води. 
Въз основа на мониторинговата информация се разработват съответни  

информационни карти-паспорти, таблични и графични приложения по определени 
показатели, напр. средногодишни, средномесечни, или екстремни стойности на 
показатели и т.н. Трендовият анализ извършва оценката на състоянието и дефинира 
проблемите. Оценките могат да бъдат извършвани по един показател, по група 
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показатели, или по всички наблюдаеми показатели, по съответни пунктове, участъци, 
райони, области или общо за страната. 

Измежду възможните методи за прогнозиране, специално внимание следва да се 
отдели на математическото моделиране, т.е. на създаването на локални и регионални 
математически модели за прогнозиране на филтрационните и миграционните 
процеси във водоносните системи. 

Въз основа на оценките и прогнозите за състоянието на подземните води се 
вземат съответни алтернативни управленчески решения за опазване, възстановяване 
или изменение в определена посока на това състояние. 

Управленчески решения се вземат от органите, които са оторизирани да вземат 
решения на базата на управленческите алтернативи и да въздействат над състоянието 
на подземните води с определена цел. Те могат да представляват: 

Програми - дългосрочни, краткосрочни, инцидентни и др. В програмите 
задължително се дефинират целите и сроковете за тяхното изпълнение. В програмите 
най-често се залагат стратегически цели, имащи дългосрочен характер. Изпълнението 
на програмите се обезпечава от инвестиционни проекти, осигурени с необходимите 
финансови средства, съоръжения, материали и т.н. 

Планове за действие. С помощта на тези планове се реализират конкретните 
цели на програмите. Плановете имат сравнително краткосрочен характер. 

Резултатите от годишният мониторинг се обобщават в доклад за 
извършените мониторингови замери и се представя на Басейнова дирекция и 
МОСВ.  
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