
Термални извори

БЪЛГАРИЯ           К Ю С ТЕН ДИ Л



Минералната вода има почти постоянно химично съдържание и температура. 
Тя е чиста, безцветна с приятен вкус и мирис на водороден сулфид. Водата 

е с лека концентрация на минерали.
Както е описано в документ, издаден от българското Министерство на здравео-

пазването от 8-ми март 2004 г., дало на град Кюстендил статус на спа-курорт с наци-
онално значение, местните минерални води имат следните характеристики:

висок капацитет 33 л/сек, те са хипертермални +73ºC, обогатени с въглеводо-
род-сулфат натрий, силиций, серен сулфид водород, алкална среда pH 9.15. Това 
ги прави изключително ефективни за много голям обхват здравословни проблеми.

Кюстендил е специализиран в лечението на следните заболявания:
Външно 

- Гинекологични заболявания: хронични възпалителни заболявания на гениталите, 
яйчникова хипоактивност, мъжки и дамски стерилитет;
- Заболявания на мъжките полови органи: хроничен простатит, везикулит, епидими-
ти, патоспермия, мъжки стерилитет;
- Заболяванияна опорно-двигателния апарат: хронични ревматоидни заболявания 
(ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилоартрит), дегенеративни заболявания на 
ставите (спондилоартроза, гонартроза, коксартроза);
-Травматично-ортопедични заболявания: травматични заболявания на костите, ста-
вите, мускулите, сухожилията, следтравматични състояния – навяхвания, изкълчва-
ния, счупвания, следоперативни състояния и т.н.
- Неврологични заболявания: невралгии, неврити, радикулити, плексити, дископа-
тии, дискови хернии;
- Професионални заболявания: миалгии, миозити, тендовагинити, тендомиозити, 
вибрационна болест и т.н.
- Кожни заболявания: екземи, дерматити, псориазис и други;

Вътрешно - Хронични отравяния  с тежки метали и радиоактивни вещества;
Инхалации  - Белодробни заболявания: трахеити, трахеобронхит.

          Химичен състав на водата: Баров

Йони Мг./литър Милимоли Мг/екв Екв%
Аниони

Флуор 8.45 0.4 0.4 4.76
Хлор 33.45 0.9
Сулфат 147.56 1.5966 3.1319 37.94
Карбонат 19.52 0.3260 0.6521 7.75
Хидрокарбонат 163.91 2.8586 2.8486 33.86
Хидросиликат 1.59 0.0206 0.0206 0.24
Хидросулфат 10.69 0.2597 0.2597 3.09
Тиосулфат 6.98 0.1246 0.1246 1.48

Катиони
Амоний следи
Натрий и калий 186.96 8.2642 0.0849 1.01
Калций 3.20 0.0424
Магнезий следи 0.0627 0.75
Желязо 0.73 0.0313
Алуминий Следи
Метасилициева киселина 134.41 1.0018
Метаборна киселина 2.00 0.0532
Метаарсениева киселина 677.94 15.8829


