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От името на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по 
минно дело, геология и металургия поздравявам всички колективни и 

индивидуални членове на Съюза, учени, специалисти и ветерани от минния 
отрасъл и геологията с професионалния празник Деня на миньора!

Желая на вас и вашите семейства много здраве,
 творчески и професионални успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Проф. дтн. инж. Цоло Вутов
Председател на НТС по МДГМ

Уважаеми членове на БМГК, 
скъпи колеги и партньори,

Приемете нашите най-искрени благопо-
желания по случай професионалния ни 
празник -

ДЕНЯ НА МИНЬОРА!

В деня на Успението на Свети Иван Рил-
ски – 18 август,  изказваме своето голя-
мо уважение и благодарност към всич-

Скъпи колеги миньори, преподаватели, настоящи и бивши възпитаници,

От мое име и от името на Академичното ръководство ви честитя нашия 
професионален празник - Д   . 

Поднасям нашата благодарност към всеотдайния ви труд и пожелания за 
здраве, професионални успехи и благополучие на всички вас, посветили 
живота си на минерално-суровинната индустрия.

Нека Свети Иван Рилски ви закриля и бди над вас!

Светъл и благословен празник!
Проф. д-р инж. Любен Тотев

Ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“
Председател на Съвета на ректорите на Висшите училища в България

Зам.-председател на УС на БМГК

ки, посветили живота си на тежката, но 
достойна и отговорна професия на ми-
ньора. Нека водени от завета на Св. Иван 
Рилски „Бъдете единни и имайте мир по-
между си“ заедно да развиваме добивна-
та индустрия в България и да постигаме 
успехи!

Желаем ви много здраве и благополучие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов
Председател на УС на БМГК

Председател на СД
на „Минстрой - Холдинг“ АД
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Р О О С О О И СИН И А НИ  С И НА

НА -С Р НО С И  Н  НА ИН ОРА  

И ПО РА А

с професионалния празник 

всички работници, специалисти и мениджъри в дружеството 
и  минерално-суровинната индустрия, 

както и многобройните си делови партньори! 

Нека Св. Иван Рилски - закрилник на миньорите 
и всички българи, да ни дарява здраве, 

сили да творим добро 
и енергия за нови успехи!

ЕСТИТ РА НИК  

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Поздравявам вас и всички свързани 
с рудодобива по случай професионалния  
ни празник Ден на миньора!
Пожелавам ви от сърце здраве,  
воля и решителност, които да ви водят 
по пътя на професионалните успехи  
и благополучието.
Нека трудът на нашите миньори  
бъде благословен!

Инж. Сергей Атанасов
Изпълнителен директор
на ГОР БСО  МАДАН  АД

Пожелания за нови  
хоризонти, галерии, наклонки 
и по-малко ремонти, 
с добив както никога преди 
нека работата ни върви!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми партньори и колеги,

За мен е изключителна чест да Ви поздравя 
 по случай Вашия професионален празник - 

Деня на миньора!  
Бих искал да изразя  уважението си  

към достойния труд  на всички служители 
от минерално-суровинната индустрия. 

Вашите усилия и професионализъм 
са изключително важни 

за развитието на българската икономика.

Пожелавам Ви много професионални успехи, 
здраве и благоденствие за Вас 

и Вашите семейства! 

д-р Иван Вутов 
Изпълнителен директор 

на „Геотрейдинг“ АД

Уважаеми бивши и настоящи - миньори, геолози, 
обогатители, специалисти и мениджъри  
на „Елаците-Мед“ АД,

Честит професионален празник - Ден на миньора!

От сърце изказвам на всички Вас своята благодар-
ност за проявените коректност, воля и  
целеустременост при реализирането на проекти и 
най-съвременни технологии в производството на 
„Елаците-Мед“ АД и за постигнатите  
професионални успехи!    

Пожелавам Ви и занапред много здраве,  
упоритост и вяра, за да продължим да работим  
с достойнство и дръзновение за развитието  
и утвърждаването на нашето дружество  
и на групата ГЕОТЕХМИН! 

Нека нашият патрон, Св. Иван Рилски,  
да закриля Вас и Вашите семейства!    

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

            инж. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ
           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
           НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На базата на ориентирани към бъдещето технологии Актемиум БЕА Балкан предлага базов, детайлен и софтуерен 
инженеринг в сферата на електротехниката, автоматизацията, техниката за измерване, управление и регулиране на 
съоръжения за открити рудници, въглестопанства и пристанища.

Актемиум БЕА Балкан ЕООД                             www.actemium.com 
1505 София, бул. Ситняково № 23, ет. 4, офис 406/407; тел.: 02/971 71 23, 02/ 971 71 24; beabalkan@actemium.com

По повод националния Ден на миньора, АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН поздравява всички, свързали 
професионалния си път с минния отрасъл, по случай празника. Пожелаваме Ви здраве, благополучие, лични и 
професионални успехи, воля и целеустременост за реализирането на нови проекти!

Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД,

Нека професионалният празник бъде ден на удовлетворение 
и признание за достойния миньорски труд.

С благодарност за Вашата всеотдайна всекидневна работа  
и с пожелания за здраве, успехи и благополучие.

Честит Ден на миньора!

       АНДОН АНДОНОВ
       Изпълнителен директор 

Ръководството на

Честити професионалния празник -
ДЕН НА МИНЬОРА

на всички работещи в минерално-
суровинната индустрия.

Пожелаваме Ви здраве и много успехи 
във Вашите професионални начинания!

Продължавайте да работите 
със същата всеотдайност!

Нека Св. Ив. Рилски закриля Вас 
и Вашите семейства!

Инж. Стойо Боснев 
Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От името на „Дънди Прешъс Металс“ пожелавам на всички колеги  
в бранша и техните семейства здраве, щастие и любов!

Нека носим силата, волята и вярата на покровителя Св. Иван Рилски  
и да успяваме в предизвикателствата, 
пред които ни изправя нашата отговорна професия. 

Честит празник!
Д-р инж. Илия Гърков

Изпълнителен директор
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД
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РАЗВИТИЕТО НА КОМПАНИЯТА В СИНХРОН С С 
С ВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ Е ИЗНЕНОВА НО

- Какво е предизвикателството да продължите да  разви-
вате „Елаците-Мед“ АД? 

- Развитието на „Елаците-Мед“ в технологично и орга-
низационно отношение е продукт на общите усилия 
на целия екип на „Елаците-Мед“, на ръководството и 
на групата компании ГЕОТЕ МИН. Днес пазарната ко-
нюнктура е сложна, с голяма динамика на цените на 
металите, стават все по-високи нормативните изисква-
ния. Ако колективът на едно дружество не полага сери-
озни усилия за развитие, което да го държи в синхрон 
със съвременните тенденции в управлението на техно-
логичните процеси и използването на съвременно обо-
рудване, това би поставило под въпрос съществуване-
то на самото дружество. Затова ние отделяме голямо 
значение на разработките и инвестициите в капитално 
строителство, най-съвременно технологично оборуд-
ване и иновации, за да се гарантира устойчивото раз-
витие на минния комплекс и непрекъснатото подобря-
ване на условията на труд и околната среда.

- Какви са проектите, по които работите в момента? 

- Основната ни дейност е по изпълнението на цялост-

Интервю с инж. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ - изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД

ния работен проект за срока на предоставената ни кон-
цесия, утвърден от Министерство на енергетиката.

В рамките на този проект работим по оптимизация и 
модернизация на процесите на смилане и флотация 
на рудата, прилагане на съвременни технологии за 
уплътняване на отпадъка от преработката на рудата и 
гарантиране на стабилитета на депото за съхранение 
на този отпадък, тестване на иновативна технология 
за  извличане на метали от рудничните води, развитие 
на технологията за очистване на рудничните води и т.н.

- Ако трябва да се върнете назад във времето, каква е Ва-
шата равносметка за промените в дружеството? 

ИН  ДРАГОМИР ДРАГАНОВ e роден през 1957 г. в с. Гложене, Те-
тевенско. Завършва Математическата гимназия в гр. Ловеч, а ви-
сше образование - в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“, 
гр. София, специалност „Геология и проучване на полезни изкопае-
ми“. Завършва също Академията за обществени науки и социално 
управление АОНСУ , София. 

През 1982 г. започва работа в МДП „Елаците“ като геолог. В периода 
1988-1991 г. работи в Геологопроучвателно предприятие, София, в 
групата, занимаваща се с търсене и проучване на златни и полиме-
тални орудявания в Етрополско-Ботевградския район. През 1998 г. 
преминава на длъжността зам.-директор по производствено-техни-
ческите въпроси, а от 2001-2008 г. е директор Рудодобивен комплекс. 
От 2008 г. заема длъжността директор „Природни ресурси и конце-
сии“ в „Геотехмин“ ООД. Връща се в „Елаците“ като зам.-изпълнителен 
директор до 2011 г., след което е генерален директор „Производство и 
околна среда“ и от 2016 г. е изпълнителен директор на „Елаците-Мед“. 

Член е на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците в България КРИБ , асоцииран член на Балканския 
минен конгрес и  Епархийския съвет на Ловчанската митрополия.

Промените в др еството са мащабни както по 
отно ение на иновациите в те ника и те нологии  
така и по отно ение на ви ията на р ководството 

а ра витие на комплекса и опа ване и в стано-
вяване на околната среда.
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- Бих ги оценил като мащабни както по отношение на 
приложението на иновациите на техниката и техноло-
гията в работния процес, така и по отношение на виж-
данията на ръководството за развитие на дружеството 
и опазването и възстановяване на околната среда.

- Какви са инвестициите и новостите в производствения 
процес  през последните години?

- е  изброя само няколко
l Автоматизирана система за управление на техно-

логичния процес в рудника Dispatch®, обхващаща 
всички минни машини – багери и самосвали. Тя 
управлява  всяка  една  машина така, че да се по-
стигнат максимални производствени резултати с 
минимален престой в точките за товарене и разто-
варване.

l ProVision® - автоматизирана система за високоточ-
но позициониране и навигация на минни багери и 
сонди, работеща в синхрон с Dispatch®.

l IBIS-FM® – интерферометрични радари за наблю-
дение на деформациите на откосите на стъпалата в 
рудника.

l Trimble 4D Control® – система, събираща данни от 
роботизирани тотални станции, пиезометри, TDR и 
други системи за дълбочинно наблюдение на дви-
женията на земни маси. Чрез повърхностните и 
дълбочинни замервания тя дава изчерпателна ин-
формация за текущите състояния и очаквания об-
хват на събитието при установено започващо дви-
жение на минни маси. 

l Нова технология за измерване на зърнометрията 
на частиците в пулпа след смилане, на американ-
ската компания Sidra.

l Автоматизация на процеса на средно и ситно тро-
шене.

Р дник Елаците

Ра работките и инвестициите в капитално строи-
телство  с временното те нологи но обор дване 
и иновациите гарантират сто ивото ра витие 
на минния комплекс  подобряването на словията 
на тр д и опа ването на околната среда.
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l Автоматизация на процеса на смилане на рудата, 
изпълняван от българската компания „Кастива“.

l Технология за уплътняване на отпадъка от прера-
ботка на рудата в зоната на плажните ивици на де-
пото за съхранение на този отпадък по технология 
на австралийската компания Residue Solution Ltd.

- Колко хора работят в „Елаците – Мед“ АД? 

- Над 1800 души. Политиката на дружеството е соци-
ално отговорна и е съобразена с интересите на обще-
ството на територията на общините, на които осъщест-
вяваме дейността си. Ние не се стремим на всяка цена 
към максимална оптимизация на персонала. 

- Как привличате хората да работят при Вас и какви ка-
чества трябва да притежават? 

- С добрите условия за работа, със социалната ни про-
грама и възможностите за професионално развитие и 
израстване в професията, която упражняват.

Качествата, които държим да притежават нашите ра-
ботници и служители, са професионализъм, комуника-
тивност  и коректно отношение към фирмата.

- Дружеството работи по различни социални програми.  
Как оценявате диалога с местните общности? 

- Като отличен. Изключително съм благодарен на кме-
товете на общините и общинските съвети на терито-
риите, на които развиваме дейността си, за разбиране-
то и подкрепата.

- Какво ще пожелаете занапред на колектива на „Елаци-
те-Мед“? 

- На работещите в компанията и техните семейства, 
пожелавам, преди всичко здраве, благополучие, обич 
и жизнерадост.

Политиката на др еството е социално отговор-
на и е с обра ена с интересите на обществото на 
територията на общините  на които ос ществява-
ме де ността си.
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„АДА ТЕПЕ“  П РВИЯТ НОВОРАЗРАБОТЕН Р ДНИК 
В Б ЛГАРИЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ  ГОДИНИ 

На  юли 2018 г. служители на „Дънди Прешъс Ме-
талс Крумовград“ ЕАД, подизпълнители и жите-
ли на Крумовград станаха свидетели на първото 

производствено взривяване на новоразработващия се 
рудник „Ада тепе“ в Крумовград. За всички, участвали в 
осъществяването на проекта до този момент, достига-
нето до етапа на разкриване на рудника се прие с голя-
мо вълнение. Нескрито вълнение изпитаха и жителите 
на община Крумовград, за които производствени мин-
но-добивни дейности са непозната новост.

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД повече от 
дванадесет години инвестира в разработването на от-
крит рудник в участък „Ада тепе“ в Крумовград. След 
като успя да спечели подкрепата на местната общест-
веност, благодарение на ангажираността на целия 
екип, вярата в проекта и желанието на компанията да 
адресира всички опасения, от края на август 2016 г. ус-
пешно се реализира етапът на строителство. 

П рвото прои водствено в ривяване на новора работващия се р дник Ада тепе

„Едно от основните предимства на Дънди Прешъс 
Металс е, че изпълнява поетите ангажименти. Не-
зависимо дали става дума за социалните ни дого-
ворености, за опазване на околната среда или спаз-
ване на производствения график, стремим се да 
планираме така, че да предоставяме резултат, как-
то сме обещали.“ - сподели изпълнителният дирек-
тор на Дънди за България д-р инж. Илия Гърков. 

„За да достигнем до етапа на първите пробив-
но-взривни работи, извървяхме доста дълъг път, 
в който всеки от нас натрупваше знания и опит. 
И днес продължаваме да се учим, все пак това е 
първото новоразработено находище за последни-
те 40 години. Доволен съм, че започнахме с мин-
ните дейности. Доставя ми удоволствие да работя 
и увеличаването на ангажираността ми е прият-
но. За всеки един от нас - от минните инженери, 
маркшайдерите, операторите, началник смените, 
та до мен - тази работа е новост и се учим. В нача-
лото започнахме с едни представи, сега вече сме 
напаснали някои процеси и търсим ефективност. 
Работата е интересна и това ни държи силно моти-
вирани. Пожелавам на колегите здраве и работата 
да върви спорна и безопасно.“ - сподели Борислав 
Гечев, главен инженер „Производство“.

 Участък „Ада тепе“ на находище „ ан Крум“ ще бъде 
разработван по открит способ предвид разположение-
то на залежите от златосъдържаща руда близо до по-
върхността. Дейностите по разработката предвиждат 
пробиване и взривяване, последвано от изземване и 
транспортиране на добитата маса. Рудникът започва 
да се развива от хоризонт 485 през стъпала с височи-
на от 5 m.

„Дънди решъс Металс“
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ПОСЛАНИК Т НА СА  ПОСЕТИ „АСАРЕЛ МЕДЕТ“АД  
И ПАНАГ РИ Е 

Посланикът на Съединените американски щати в 
България Н. Пр. Ерик Рубин посети на 28 юни  ли-
дера в българския рудодобив „Асарел-Медет“АД 

в Панагюрище, където бе посрещнат от председателя 
на Надзорния съвет Димитър Цоцорков и изпълнител-
ния директор инж. Делчо Николов.

При визитата си в „Асарел-Медет“АД Н. Пр. Ерик Рубин 
беше придружаван от съпругата си Никол и делега-
ция от американското посолство. Гостите разгледаха 
фирмената експозиция за историята на компанията 
и  атрактивната сбирка на стари минни машини. Те се 
запознаха със системата за автоматизирано управле-
ние на рудник „Асарел“, иновативната Инсталация за 
екстракция и електролиза на катодна мед, рекултиви-
раните минни терени и развитието на биоземеделието 
в близост до компанията.

След производствената обиколка Н. Пр. Ерик Рубин 
остави послание в Почетната книга на „Асарел-Медет“ 
АД. Той благодари за прекрасната визита и посочи  
„Вашата компания е модел за американско-българско 
партн орство и за социален и екологично отговорен 
бизнес“. По-късно той и председателят на Надзорния 
съвет Димитър Цоцорков поднесоха цветя пред памет-
ната плоча на големия американски журналист Дже-
нурелиус Макгахан, чиито репортажи от изпепеленото 
през 1876 г. Панагюрище разтърсиха Европа.

Посланикът на СА  и ръководството на „Асарел-Ме-
дет“ АД  посетиха още комплекс „Каменград“, където 
бяха посрещнати под акомпанимента на 10-годишния 
пианист Тома Даракчиев, който е възпитаник на На-
ционалното музикално училище „Любомир Пипков“. Та-
лантливото момче впечатли гостите със своите умения 
и дори получи персонална покана, лично от съпругата 
на г-н Рубин, да свири в резиденцията на посолство-
то на Съединените американски щати у нас. След това 
гостите не скриха възхищението си от залата трезор 
на Панагюрското златно съкровище. В Историческия 
музей те почетоха и паметта на проф. д-р Лъчезар Цо-
цорков пред неговата паметна плоча, поставена върху 
музейната мемориална стена.

Американската делегация посети и МБАЛ „Уни оспи-
тал“, където ръководството представи американското 
оборудване в панагюрската болница. В нея са инвес-
тирани над 100 милиона лева чрез публично-частно 
партн орство между „Асарел-Медет“АД и Община Па-
нагюрище. 

Преди да отпътува от Панагюрище Н. Пр. Ерик Рубин 
проведе работна среща с кмета на общината Никола 
Белишки и зам.-кмета Галина  Матанова. 

тдел „Комуникации“, „Асарел-Медет“ АД

„Компанията ни постига своите успехи, благодаре-
ние на последователни инвестиции в модерни тех-
нологии, екологосъобразно и безопасно производ-
ство. През годините „Асарел-Медет“ АД е разчитало 
на партньорството си с водещи американски ком-
пании, като отношенията ни с тях винаги са били 
коректни и ползотворни“, заяви в приветствието 
си г-н Цоцорков.

„Вашата компания е модел за американско-българ-
ско партньорство и за социален и екологично отго-
ворен бизнес“, посочи Н. Пр. Ерик Рубин.

Ръководството на дружеството представи проектите 
за дългосрочно устойчиво развитие и инвестициите в 
модерна техника, нови технологии, опазване на окол-
ната среда и безопасност на труда за над 1,1 млрд. 
лева от 1999  до 2017 г. 

В разговорите бяха дискутирани възможностите за 
нови проекти и разширяване на контактите на друже-
ството със сродни фирми в Съединените американски 
щати като държава с развита минералносуровинна ин-
дустрия.

Н. Пр. Ерик Р бин пол и от р ководството на Асарел- е-
дет  АД меден плакет
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СПЕ НО ЗАВ Р И ОБ ЕНИЕТО НА МЛАДИ ГЕОЛОЗИ 
ОТ ЯПОНИЯ 

В края на юни официално завърши обучението, ор-
ганизирано от „Геотехмин“ ООД, за предаване на 
технически умения на млади геолози от японската 

компания Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън 
ММТEC . От 14 май в продължение на месец и поло-

вина специалисти от „Геотехмин“ ООД с международен 
опит в областта на геологията, минното планиране и 
проектиране осигуриха теоретично и практическо обу-
чение на млади японски геолози в реална работна сре-
да - на територията на рудник „Елаците“. Ръководител 
на проекта беше Владислав Трашлиев, експерт с мно-
гогодишен опит в проучването и добива, ръководещ 
дирекцията „Геология и концесии“ в Геотехмин.

Курсовете бяха насочени към усъвършенстване на 
практическия опит на специалистите от ММТЕС. В края 

на обучението всеки от участниците получи сертифи-
кат за успешно завършено обучение. Младите геолози 

така Ногауа и Отомо Казуо споделиха, че са работи-
ли с изключително удоволствие и са щастливи от пре-
доставената им възможност.

Обучението е първо в рамките на подписания през ок-
томври 2017 г. Меморандум за разбирателство между 
проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ 
ООД, и г-н ироаки Анзай, президент на ММТЕС. Ме-
морандумът предвижда обучителните програми да 
станат основа за развитие на нови оперативни и тех-
нически умения и насърчаване на техническия обмен 
между инженерите от двете компании.

„ еотехмин“ Д

Об ение на младите геоло и така Нога а и Отомо Ка о в 
р дник Елаците

Р ководителят на проекта ин . Владислав Тра лиев вр и 
серти икатите а спе но ав р ено об ение

УЧЕНИЧЕСКА ПРАКТИКАНТСКА ПРОГРАМА 
В „ЕЛАЦИТЕ МЕД  АД

През май - юни се проведе практикантска програма 
между „Елаците-Мед“ АД и Професионална гим-
назия по механоелектротехника, Пирдоп, по про-

ект BG05M2ОP001-2.006-0001 „Ученически практики“ – 
фаза I, финансиран от Оперативна програма На ка и о -
ра ование а интелигентен растеж  ОП НОИР .

В „Елаците-Мед“ практикуваха четирима ученици от II 
клас, от специалностите „Електротехника и енергетика“ 
и „Автоматизация на непрекъснати производства“.

Практическото обучение бе с продължителност 240 
астрономически часа за всеки отделен ученик. Те се 
обучаваха в цехове „Мелнично флотационен“ и „Сред-
но и ситно трошене“ към Обогатителния комплекс на 
„Елаците-Мед“ АД, с. Мирково. Наставници, по двама от 
всеки цех обучаваха и напътстваха учениците по вре-
ме на практикантската програма. Училището-партн ор 
осигури наблюдаващ учител, който представляваше 
училището и провеждаше практическото обучение на 
учениците в реални работни условия в компанията. 



НОВИНИ

12 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     7-8/2018

Ново дружество бе прието за член на Българската 
минно-геоложка камара на редовно заседание на 
Управителния съвет. То премина през утвърдена-

та процедура за членство в Камарата, съгласно устава 
и представи необходимия набор документи, накратко 
своя опит и мотивите си за участие.

НОВО ДРУ ЕСТВО, ЧЛЕН НА Б ЛГАРСКАТА МИННО  
ГЕОЛО КА КАМАРА

Про . дтн ин . Никола  В лканов вляво  председател на 
УС на КГ вр и серти иката а ленство на директорите 
на S EA  E L  NS L IN  L .  ин . Никола 
Се кар ов  и д-р Никола  ристов вдясно

     е основа-
на през 2012 г. За своето шест годишно съществуване 
фирмата се доказва и налага на международния пазар 
като опитен и надежден партн ор при реализацията на 
редица енергийни проекти. 

Основен профил на фирмата е инженерна, техническа 
и консултантска дейност чрез предоставяне на широка 
гама от услуги, насочени към геоложки, геофизични, 
сондажни и оценъчни дейности с прилагане на инова-
тивни идеи и ноу-хау в областта на нефта и газа. Ком-
панията е с доказан опит и авторитет при управление-
то на оперативни и неоперативни активи, портфейли и 
комплексни проекти за проучване, преоценка и разви-
тие на бизнеса.  

  заема значимо място на пазара на сервизни 
дейности в България, Централна и Източна Европа и 
Северна Африка, като предоставя на своите клиенти 
комплексни услуги и високи стандарти на работа. До-
казателство за това е постоянно разширяващото се 
дългосрочно сътрудничество с редица утвърдени в 
бранша компании. За реализация на предлаганите дей-
ности, фирмата оперира с високо професионален екип 
от специалисти с различен опит като  петролни и резер-
воарни геолози, геофизици, производствени и сондаж-
ни инженери, икономисти и др. Дългосрочни клиенти 
са  Savannah Petroleum, MI  Oil, TOTAL, Petroceltic, ENI, 
Repsol, Geofi ka Torun, Proseis, SacOil, Petro Consult, 
Geokinetics, TNO, MGU Engineering Ltd, TacROM, Bankers 
Petroleum, Da ora, Bulgartransga , Schlum erger и др.

От 2017 г. компанията е официален представител за 
Балканския полуостров  на  американската фирма 
AMS.                                                                                       М К

Графикът за провеждане на практическото обучение 
бе определен съвместно от страните, като дневната 
продължителност бе не повече от 8 часа. 

Дружеството предостави работно облекло и лични 
предпазни средства на всеки ученик. Преди началото 
на практическото обучение бе проведен инструктаж на 
учениците по безопасност. Те бяха запознати с полити-
ката на фирмата за стриктно спазване на технологич-
ната дисциплина и вътрешния ред, както и с изисква-
нията по техника на безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана. 

Компанията провежда „Ученически практики“ за  трети 
път. През 201  и 2014 г. „Елаците-Мед“ АД  осъществи 
тази практикантска програма отново с Професионал-
ната гимназия по механоелектротехника, съответно с 
трима и с четирима ученици. Трима от тях вече са слу-
жители на дружеството.                                 „Елаците-Мед“ АД

У ениците от Про есионална гимна ия по ме аноелектро-
те ника  Пирдоп по време на практи еското им об ение в 
Обогатителния комплекс на Елаците- ед  АД
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Директор „Финансово-икономически дейности“ в 
„Асарел-Медет“АД Никола Анев беше отличен в 
престижния конкурс „Финансов директор на го-

дината 2018“. Той стана победител в една от четирите 
конкурсни категории и получи приза „Планиране и бю-
джетиране“. 

Инж.  Иван Иванов, ръководи-
тел на отдел ”Електрооборуд-
ване” в „Мини Марица-изток” 

ЕАД, е отличен със званието “Енер-
гетик на годината” за 2018 г. от Бъл-
гарската браншова камара на енер-
гетиците ББКЕ .  Грамота и плакет 
се присъждат за ползотворната и 
дългогодишна работа в областта 
на енергетиката в Република Бъл-
гария, за постигнати високи произ-
водствено-икономически резултати 
и активната му работа като член на 
ББКЕ. Изпълнителният директор на 
„Мини Марица-изток” ЕАД Андон Ан-
донов благодари на Иван Иванов за 
професионализма и добрата работа 
през годините. 

Наградите „Енергетик на годината” 
се връчват от управителния съвет 
на браншовата камара ежегодно по 
случай Деня на енергетика и отразя-
ват признанието на професионална-

„Благодаря на ръководството на „Асарел-Медет“АД 
за номинирането ми, както и на моите колеги от 
дирекция „Финансово-икономически дейности“, 
с които заедно преодоляваме професионалните 
предизвикателства, пред които се изправяме еже-
дневно“, каза Никола Анев при обявяването му за 
победител.  

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТЛИЧИ  ЗА СПЕЦИАЛИСТИ 
НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД

Ин .  Иван Иванов  р ководител на от-
дел Електрообор дване  в ини ари-
ца-и ток  ЕАД е отли ен с с ванието 
Енергетик на годината  а 2018 г. 

та общност към изявени специали-
сти. 

Инж. Иван Иванов е ръководител на 
отдел „Електрооборудване” в „Мини 
Марица-изток” ЕАД от 2015 г., а це-
лият му трудов стаж е свързан с 
въгледобивното дружество. Профе-
сионалната му биография започва 
през 1992 г., когато постъпва на ра-
бота като електрошлосер в рудник 
„Трояново- ”. През 1995 г. става на-
чалник на участък „Електролабора-
тория”, а през 2002 г. оглавява отдел 
„Енергиен”в същия рудник и остава 
на тази позиция до 2015 г. 

Почетни плакети за цялостен принос  
са присъдени от ББКЕ на специали-
стите енергетици, работили дълги 
години в „Мини Марица-изток” ЕАД 
Велизар Вълчев и Йордан Тенев. 

„Връзки с обществеността“, 
„Мини Марица-изток“ ЕАД

ФИНАНСОВИ Т ДИРЕКТОР НА „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД 
НИКОЛА АНЕВ ПОЛ И ПРЕСТИ НА НАГРАДА 

Никола Анев  директор инансово-икономи ески де нос-
ти  в Асарел- едет АД бе е отли ен в прести ния конк рс 

инансов директор на годината 2018

Той подчерта, че това е награда за целия екип на „Аса-
рел-Медет“АД и че компанията е пример не само с 
производствените и финансово-икономическите си 
резултати, но и със своята корпоративна социална от-
говорност.“
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Конкурсът „CFO o  the ear 2018“ се организира за пета 
поредна година от консултантската компания „ рнст 
енд нг – България“ с медийното партн орство на спи-
сание „Форбс“.  Той е създаден с идеята да се отлича-
ват изключителните финансови лидери на България, 
които  дават своя принос за  утвърждаване на добрите 
професионални практики в сферата на корпоративни-
те финанси. Официалната церемония по обявяването 
на тазгодишните номинации и победители се проведе 
на 1  юни в Централния военен клуб в София, а орга-
низаторите отчетоха, че това е годината с най-силната 
конкуренция досега. 

През 2018 г. в конкурса участваха финансови директо-
ри от различни сектори на икономиката  производство, 
услуги, търговия и банки. Кандидатурите бяха разгле-
дани от независимо жури, чиито членове са успешни 
бизнес лидери, хора от академичните среди и предста-
вители на различни финансови организации.  Другите 
три категории на конкурса бяха „Управление на финан-
совата функция“, „Контрол и отчетност“ и „Ликвидност 
и риск“.  Финансовият директор на А1 получи голямата 
награда по комплексни показатели.

тдел „Комуникации“, „Асарел-Медет“ АД

„ГЕОТРЕ ДИНГ“ АД СТАНА ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 
НА ХИМИ ЕСКИ ПРОД КТИ ОТ „ ПА“  КР ЕВАЦ

Ср бският авод па  - Кр евац - един от на -големите прои водители на ими ески прод кти в света

Геотрейдинг“ АД получи ексклузивни права за 
продажба на химически реагенти, произведени в 
сръбския завод „ упа“ -Крушевац, собственост на 

„БИН Комерс“ ДОО. От  месец май 2018 г. „Геотрейдинг“ 
АД предлага ексклузивно за територията на България 
три вида химически реагенти - калиев амил ксантоге-
нат  калиев бутил ксантогенат и натриев изопропил 
ксантогенат. Българското дружество е и дистрибутор 
за страната на калиев етил ксантогенат, произведен в 
„ упа“ – Крушевац.

Сръбският завод „ упа“ - Крушевац е един от най-го-
лемите производители на химически продукти в света. 
В производствения процес се използват висококачест-
вени суровини от Европа, сертифицирани от водещите 
лаборатории, както и  съвременни технологии, гаран-
тиращи че произведените ксантогенати отговарят на 
най-строгите изисквания за качество. 

„Чрез новото партньорство със сръбския произво-
дител  „Геотрейдинг“ АД разшири портфолиото си 
с още висококачествени продукти за минната ин-
дустрия. Близкото местоположение на завода е от 
важно значение за гарантиране ритмичното изпъл-
нение на възложените доставки от нашите клиен-
ти“, каза изпълнителният директор на компанията 
д-р Иван Вутов.

Добавяйки още един продукт в портфолиото си, произ-
веден на световно ниво, „Геотрейдинг“ АД за пореден 
път доказва, че е компания, която предлага високока-
чествени продукти на българския пазар. 

„ еотре динг“ АД
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На  юни в Археологическия парк „Тополница“, 
село Чавдар, се проведе детско парти за децата 
на „Геострой“ АД. В празника се включиха при-

близително 250 участници, от които около 90 деца от 
град София, от района на Етрополе и на общините от 
Средногорието. За доброто им настроение се погрижи 
екип от аниматори, които бяха подготвили за децата 
дискотека, много изненади, игри и забавления подхо-
дящи, както за най-малките, така и за по-големите. 

С МНОГО НАСТРОЕНИЕ ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО  НИ БЕ 
ОТБЕЛ ЗАН В ДР ЕСТВА  ЛЕНОВЕ НА БМГК

На огромно бяло платно, озаглавено „Децата на Гео-
строй рисуват“, малките художници имаха възможност 
да оставят своите послания, да нарисуват мечти и ус-
мивки или просто да сложат отпечатък. Всички деца 
получиха подаръци.

В детския празник по случай 1 юни, организиран от 
„Геотрейдинг“ АД за всички служители от групата 
на ГЕОТЕ МИН се включиха 60 деца. Празникът 

бе награда за всички малчугани, включили се в творче-
ския конкурс на „Геотрейдинг“ АД. С рисунки, макети на 
машини, стихотворения, разкази и песни децата и тази 
година показаха огромен талант и необятно въображе-
ние по двете теми – „Ако бях вълшебник“ и „Машините 
на бъдещето“. 

За да изследват „Островът на машините“, малчуганите 
бяха разделени в три отбора – „GeoТigers”, „Страшни 
машини“ и „Сините“. Най-малките пък се забавляваха 
на батута и игрите в специално отделената за тях зона. 
Отборите преминаха през четири забавни и поучител-
ни зони – „Безопасно на работа“, „Сервиз за машини“, 
„Арт каски“ и „Трансформърс дискотека“. С „паспорти“ с 
печати от всяка зона и карта на острова крайната цел 
на всички деца беше да открият съкровището – ковче-
же пълно с бонбони. Съкровището бе добре скрито в 
челния товарач LiuGong 856, но децата се справиха 
отлично и като истински изследователи го откриха. Те 
проявиха истинско любопитство към всички машини, 
с които разполага сервизът ProAuto в столицата. 

Награждаването на победителите очаквано предизви-
ка силни емоции у децата, които с вълнение очакваха 
победителите. Те бяха избрани лично от изпълнител-
ния директор на „Геотрейдинг“ АД д-р Иван Вутов. 
Всички деца получиха награди от дружеството, което 
организира празника, за участието си в конкурса. 

Детският празник за децата на „Каолин“ се про-
веде в Дулово и започна с приветствие от 
зам.-кмета по културата Доротея Тотева. Тя по-

жела на децата здраве, щастливо детство и приятен 
празник. След нейното приветствие последваха някол-
ко музикални изпълнения на талантливи деца от Дуло-
во. Най-продължително бе забавлението на малчугани-
те с някои от най-любимите им костюмирани герои, в 
ролята на които влязоха аниматорите от Детски парти 
клуб „Веселяците“ – гр. Русе. 

Празникът завърши с голяма торта, с много награди за 
децата, предоставени от „Каолин“ ЕАД и естествено – 
с много усмивки
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Директор т на Националния м е  емята и ората  Чавдар На ев вр и благодарствени свидетелства на дарителите:  Геор-
ги Пенев - а метеорити от ароко и Ар ентина  про . Иван едринов - а специали ирана литерат ра  карти и др.  д-р Ирина 
Гал скина - а редки минерали

Ежегодно от 1987 г. насам, на 19 юни - Деня на да-
рителя, екипът на Националния музей „Земята и 
хората”, представя новите постъпления във фон-

довете пред своите приятели. 

На 19 юни 2018 г. бяха връчени благодарствени свиде-
телства на дарители, спомоществователи и добровол-
ци на музея. В Изложба „Нови постъпления”, открита 
на същата дата бяха  представени както дарения на 
минерали и суровини, така и експонати от теренни из-
следвания на специалистите на музея. 

Нов момент е дарителска кампания сред нашите прия-
тели във Фейсбук в полза на музея.  В резултат на това 
чрез куриер получихме много дарения от Димитров-
град, Пловдив, Варна, Момчилград, Кърджали, асково, 
Гърция, София. Сред имената на дарителите са Петър 
Малинов, Здравко Стефанов, Георги Пенев, Кирил Ана-
долиев, Кирил Дачев, Златка Станчева, Атанас Запря-
нов, Николаос Дафнис и Асимина Склари, Стоян Стоя-
нов и др. Тези дарения са основно от ахати от района 
на Родопите и са експонирани в две витрини. 

Най-атрактивната част от експозицията са метеорити 
от Мароко и Аржентина, дарени от Георги Пенев. Екс-
понирани са и  турмалин с лепидолит, от Мозамбик, 
дарение от Алксандър Диков  манганови конкреции 
от Атлантически океан, дарени от Вълкана Стоянова  
авторски образци на редки минерални видове от цял 
свят, дарени от откривателя на минерали Игор Пеков  
редки минерали, дарение от Германия, дарение от Мар-
кус Войгт. 

В експозицията, наред с минералите могат да се ви-
дят оригинално писмо на първия български геолог 
проф. Георги Златарски 188  г. , теренни описания 
1912 г.  и личния алтиметър уред за измерване на 

надморски височини  на проф. Георги Бончев, дарени 
на музея от доц. Руслан Костов. 

Гостите, приятелите и екипът на Националния музей 
„Земята и хората“ ще имат възможност да се насладят 
на музикалния подарък - изпълнения на лауреати на 
музикалния конкурс „Музиката и Земята“.

М „ емята и хората“

ДЕН НА ДАРИТЕЛ  
В НАЦИОНАЛНИЯ М ЗЕ  „ЗЕМЯТА И ХОРАТА
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ЗНА ИМО Б ЛГАРСКО АСТИЕ В ИЯ СВЕТОВЕН 
МИНЕН КОНГРЕС В АСТАНА  КАЗАХСТАН

В периода 18 – 22 юни 2018 г. в Астана, Казахстан 
се проведе 25-ият Световен минен конгрес и из-
ложение. През тази година най-мащабният форум 

в минния бранш обедини три юбилейни дати  60 годи-
ни от създаването на Световния минен конгрес, 25-ото 
юбилейно издание на Световния минен конгрес и 20 
години от създаването на град Астана. Минното дело 
се смята за ключа към икономическото и гражданско 
развитие в много райони по света. Основна тема за 
разискване бе да се намерят начини за взаимно съ-
трудничество между страните, за да се следва пътя на 
устойчиво развитие и да не бъдат минералните нахо-
дища и технологиите за добив и обогатяване обект на 
политически разисквания.

Организатор на конгреса бе Министерството по инвес-
тиции и развитие в Република Казахстан, съоргани-
затор Асоциацията на рудодобивните и металургични 
предприятия в азиатската държава, оператори ITECA 
и ITE Grouр и спонсори ЕRG, Ka inc, KA  Minerals, 
Ka akhm s и Pol metal. 

25-тия Световен минен конгрес събра 2586 участници 
от 1047 организации от 51 страни, 68 автора на до-
клади от 7 страни, 57 асоциации и 79 университета в 
21 технически сесии под мотото „Иновационното пре-
димство - стъпка напред към минното развитие“. Ва-
жен е фактът, че конгресът за пръв път се провежда 
в Казахстан -  страна от състава на ОНД. Една от при-
чините за това е силно развитата минно-металургич-

на индустрия и богатата минералносуровинна база на 
Казахстан. Страната се нарежда сред първите десет, 
добиващи алуминиеви руди в света  заема трето място 
по добив на железни руди сред страните от бившия Съ-
ветски съюз  по добив на уран отстъпва първенството 
единствено на Австралия  нарежда се сред страните, 
богати на медни руди. Ежегодно в страната се добиват 
повече от 100 млн. тона въглища. 

Сред гостите и участниците на конгреса могат да се от-
бележат министри и зам.-министри, директори на меж-
дународни корпорации, много учени и специалисти.

Пре  о рес  се ро е е о о се е  Ме ро  ор о е  ом е   С е о  м е  о рес   ое о 
е  с е  е р м  о  ре с е   Б р   ро    Цо о В о  ро    Н о  В

о   о о р е е е о е ро  р Л е  То е   р  Креме  Де е о

Про о с е о осе е е  рс  с   С е
о  м е  о рес  ме  м  “Бо о  К с
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Преди началото на конгреса, на 18 юни 2018 г. се про-
веде 99-ото заседание на Международния организа-
ционен комитет на Световния минен конгрес, в което 
взеха участие и четиримата официални представители 
за България - проф. дтн инж. Цоло Вутов, проф. дтн инж. 
Николай Вълканов и новоприетите членове проф. д-р 
Любен Тотев и д-р инж. Кремена Деделянова. На засе-
данието присъстваха 52 делегати от 18 страни, включ-
ващи Австралия, Австрия, България, ърватска, Чехия, 
Германия, Индия, Казахстан, Монголия, Перу, Полша, 
Португалия, Русия, Словакия, веция, Турция, Украйна, 
СА  и представители на постоянните асоциирани ор-
ганизации. На заседанието на МОК на СМК бяха изслу-
шани докладите на някои национални комитети като 
Индийския и Австралийския, бяха приети протоколите 
от предишните заседания, бяха приети новите члено-
ве на МОК на СМК и приети членовете и задачите на 
подкомитетите на МОК на СМК. Бе решено 100-тното 
заседание на МОК на СМК да се проведе през 2019 г. в 
Перу, а 101-то - през 2020 г.  в Русия. 

Конгресът беше открит на 19 юни от Министъра на 
инвестициите и развитието на Казахстан енис Ка-
симбек. Той отбеляза в словото си важността на 
минно-металургичната индустрия в икономиката на 
страната и приемането на държавна програма за ин-
дустриално-иновационното развитие, в която черната 
и цветната металургия, както и добивната промиш-
леност са определени за приоритетни сектори на 
икономиката. Той подчерта още, че за развитието на 
минно-металургичния отрасъл важно значение има 
благоприятния инвестиционен климат, за което го-
вори доброто сътрудничеството със световни лиде-
ри в отрасъла като Glencore, ArcelorMittal, Pol metal 
и др. Сред топ лекторите беше и Тадеуш Кощинский - 
зам.-министър на предприемачеството и технологиите 
в Полша, който изнесе доклад за влиянието на мин-
но-металургичния отрасъл върху световната иконо-
мика и сътрудничеството с Казахстан в тази област. 
Другите топ лектори по време на пленарните сесии 
бяха  Аскар Мамин - зам.-премиер на Казахстан, Дин 
МакПерсон - ръководител по минно дело на Фондо-
вата борса в Торонто, Канада, Александр Машкевич - 
председател на Съвета на директорите на Eurasian 
Resources Group, кка Максимайнен - ръководител на 
минното направление на McKinse  & Compan , уа Гуо - 
директор на департамента по изследване на CSIRO 
Energ , Австралия, председател на Световния минен 
конгрес 2021.

Тематиките на конгреса бяха следните  Световен биз-
нес, Открити минни работи, Подземни минни работи в 
рудните и въглищните находища, Обогатяване, Енерге-
тика и енергоефективност, Иновации и индустрия 4,0, 
Промишлена безопасност, Геологопроучвателни рабо-
ти, Кадри за минно-металургичните отрасли, Устойчи-
во развитие, Екология, преработка, отпадъци, Геотехно-
логия и подземно излужване, Геомеханика, Транспорт 
и логистика, ените в минното дело, Въглищен метан.

Българската делегация в конгреса наброяваше 26 
специалисти и учени от „Елаците-Мед“ АД, „Асарел-Ме-
дет“ АД, Научно-техническия съюз по минно дело, 
геология и металургия, „Геотехмин“ ООД, Минно-гео-

ложкия университет „Св. Иван Рилски“, Българската 
минно-геоложка камара и други експерти от минния 
сектор. Успешно бе представянето на българските на-
учни и практически разработки. Изключителен инте-
рес предизвикаха докладите с тематична насоченост  
подходи и практики, приети при анализ на данните от 
системата за мониторинг за стабилитет на откосите 
на „Елаците-Мед“ АД  цифрова трансформация на „Ела-
ците Мед“ АД  подход за оценка на скалната устойчи-
вост като фактор за избор на оптимална методика за 
добив  мониторинг и контрол на подземните води в 
хвостохранилище „Бенковски-2“  анализ на информа-
ционната система за структуриране, поддържане, ор-
ганизиране и съхранение на инженерна информация 
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в открит рудник „Елаците-Мед“ АД - АСМО модул  гео-
механични измервания и внедряване на иновационна 
система за разработване на жилни находища. Трима 
български представители - проф. д-р Георги Михайлов, 
д-р инж. Кремена Деделянова и инж. Цветан Дилов 
бяха водещи на научни сесии по време на конгреса.

В рамките на 25-ия Световен минен конгрес се състо-
яха големите промишлени форуми  Astana Mining and 
Metallurg  Congress AMM и Mining orld Central Asia, на 
които имаше 260 участници от 26 страни и 2825 посе-
тители. Бяха представени водещи фирми в отрасъла 
като Atlas Copco, Metso Minerals, Sandvik Mining and 
Construction, Outotec, Th ssenkrupp и много други, как-
то и казахстански компании. 

По време на 25-ия Световен минен конгрес се проведе 
и изложение, представящо значителен брой компании 
за минно оборудване, добив и обогатяване на руди, 
софтуерни продукти, системи за автоматизация и мо-
ниторинг на процеси и др.

Проведоха се и четири паралелни производствени по-
сещения - въглищна мина „Казахстанска“ и металур-
гичен комбинат, медна мина и Василковско златно 
находище и обогатителен комбинат. По-голяма част 
от българските участници разгледаха медната мина 
„Бозшакол“ от групата на „KA  Minerals“. Находището е 
открито през 1920 г., а е започнало да се разработва 
едва през 2016 г.

По време на конгреса в тържествена обстановка бяха 
връчени много награди във връзка с националния от-
раслови конкурс „Златен ефест“ - мин ор, геолог, ме-
талург на годината, дипломна работа на годината, ино-
вационен лидер, чуждестранен партн ор и др.

Световният минен конгрес се проведе в модерна футу-
ристична сграда – конгресен център, построен специ-
ално за изложението „Астана Експо 2017 г. Енергия на 
бъдещето“.

Културната програма по време на конгреса включваше 
обзорна екскурзия на града, посещение на национал-
ния музей на Казахстан, монумента Байтерек, посеще-
ние на юрта, запознаване с народни занаяти и тради-
ции и др.

Конгресът даде възможност на участниците да се за-
познаят с новостите в отрасъла, да обменят добрите 
практики и нови технологии, да създадат нови контакти 
и познанства, да „сверят часовника си“ по въпросите 
на екологията и устойчивото развитие. Участниците 
се обединиха в мнението, че форумът е най-важното 
и голямо по своите мащаби събитие през последните 
години и дадоха висока оценка.

Следвайки тенденциите за динамично развитие на 
минната наука и бизнес, следващият 26-и Световен 
минен конгрес ще бъде домакинстван от Австралий-
ско-азиатския минно-металургичен институт AusIMM в 
Бризбейн, Австралия през 2021 г. 

р ин  ре ена едел нова
лавен е ре ар на а чно е ниче и  ъ з 

о инно дело  еоло и  и е ал р и
нимките, показани на тези две страници са от са та на конгреса -  

https . mc2018.org ru press-tsentr oto
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В периода 2 - 6 юли 2018 
г. в Международния дом 
на учените “Фр. . Кюри”, 

к.к. „Св. Св. Константин и 
Елена“, гр. Варна се прове-
де VI I Международна кон-
ференция по геомеханика. 
Научно-техническият съюз 
по минно дело, геология и 

металургия бе основен организатор на този прес-
тижен научен форум с главна тема „Геомеханиката -
основа на минното дело и строителството“. Съоргани-
затори на конференцията бяха Федерацията на науч-
но-техническите съюзи в България, Минно-геоложки-
ят университет “Св. Иван Рилски”, Университетът по 
архитектура, строителство и геодезия, Българската 
минно-геоложка камара, Висшето транспортно учили-
ще „Тодор Каблешков“ и голяма част от минните дру-
жества с национално значение като „Елаците-мед“ АД, 
„Асарел-Медет“ АД, „Мини Марица-изток“ ЕАД и др. 

Провеждането на международната конференция по 
геомеханика се превърна в традиционно научно съ-
битие, което доказа своята роля и значение през го-
дините. Значимостта на този форум се определя от 
интереса към него и от активността на научната общ-
ност по геомеханика в национален и международен 

мащаб. Тематиките на конференцията обхващат целия 
спектър от фундаментални въпроси за формирането на 
напрегнато и деформирано състояние на масива, изсле-
дователски методи за оценка на тези състояния, еколо-
гични проблеми и опазване на околната среда. 

 МЕ Д НАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА 

с    Ме ро  о ере  о еоме        р  В р

В  ор м  с    е   с е с  о   
р
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При откриването на конференцията председателят 
на Организационния комитет и председател на Науч-
но-техническия съюз по минно дело, геология и мета-
лургия проф. дтн Цоло Вутов отбеляза важността на 
провеждането на форума и интереса към тематиките 
на конференцията. Доказателство за това е участие-
то в конференцията на над 100 учени и специалисти, 
както от академичните среди, така и от предприятията 
от България, Албания, Беларус, Босна и ерцеговина, 
Македония, Русия, Словакия, Сърбия, Турция и Чехия.

Трябва да се отбележи специалното участие на доц. 
д-р Петър Коничек - вицепрезидент на Международ-
ната организация по скална механика и инженерство 
ISRM , на която НТС по МДГМ стана член преди две го-

дини и към Съюза беше сформирана национална група 
от индивидуални членове на ISRM. Доц. Коничек изне-
се пленарен доклад на тема „Влияние на разрушаването 
при взривяване при разработване на въглищни находища“ 
и направи презентация на Международната организа-
ция по скална механика и инженерство. Интерес пред-
извикаха и останалите представени доклади, по които 
бяха зададени много въпроси и се формираха диску-
сии. Най-многобройни бяха докладите по тематичните 
направления „Изследване напрегнатото и деформира-
но състояние на масива“ и „Геомеханично осигуряване 
на минно-добивните технологии и гражданското стро-
ителство“.

Конференцията се проведе в три поредни дни в една 
пленарна и осем секционни сесии. Участниците полу-
чиха докладите, предварително отпечатани в сбор-
ник, придружен с презентационен диск. Резултатите 
от изследванията, които бяха обсъдени в дискусиите 
по време на конференцията, предоставят възможност 
за приложение на геомеханичните методи, свързани с 
развитието и използването на подземното простран-
ство в минната промишленост, строителството, про-
мишлените и обществените сгради и транспортните 
съоръжения.

Надяваме се представените научни и практически раз-
работки, отпечатани в сборника с доклади, да окажат 
професионална помощ и да предизвикат нови бъдещи 
научни търсения и нови идеи.

Организационния комитет изказва благодарност на 
спонсорите на VII  Международна конференция по гео-
механика – „Елаците-Мед” АД и „Геотехмин“ ООД, чиято 
финансова помощ допринесе за успешното провежда-
не на форума. 

Изказваме нашата благодарност и към съорганизато-
рите на конференцията, както и към всички участници 
от България и чужбина и се надяваме следващата I  
конференция през 2020 г. отново да събере научния 
потенциал в областта на геомеханиката.

 по минно дело, геология и металургия
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БМГК АСТВА АКТИВНО В ДИСК СИЯТА  
„ОБРАЗОВАНИЕ И ТР Д  ЛОКАЛНИ ПРОБЛЕМИ  
ГЛОБАЛНИ РЕ ЕНИЯ“

Липсата на кадри вече се определя от бизнеса 
като проблем номер едно. Този проблем вече не 
е свързан само с недостига на квалифицирани 

кадри, на всякакъв вид хора, които да работят – око-
ло този извод се обединиха участниците в дискусията 
„Образование и труд – локални проблеми, глобални ре-
шения“, организирана от Конфедерацията на работода-
телите и индустриалците в България КРИБ , списание 
„Икономика“, вестник „24 часа“ и Kmeta. g.    

Голяма част от българското правителство участва в 
конференцията в хотел “Маринела” - двамата вицепре-
миери Томислав Дончев и Екатерина Захариева, ми-
нистърът на образованието Красимир Вълчев, социал-
ният министър Бисер Петков, министърът на туризма 
Николина Ангелкова, зам.- министърът на икономика-
та Александър Манолев и кметът на София орданка 
Фандъкова.

От представителите на едрия бизнес активно участие 
взеха  проф. дтн. инж Николай Вълканов, зам.-предсе-
дател на КРИБ, председател на БМГК и председател 
на СД на “Минстрой”, Евгений Иванов, изпълнителен 
директор на КРИБ, Радомир Чолаков, изпълнителен 
директор на “Каолин”, д-р Иван Вутов, изпълнителен 
директор на „Геотрейдинг“ АД, Любомир Минчев, съ-
собственик в “Телелинк”.

В залата бяха ректори на висши учебни заведения сред 
които проф. Любен Тотев, МГУ „Св. Ив. Рилски“, който 
е и председател на Съвета на ректорите в България, 
проф. Анастас Герджиков, СУ „Св. Климент Охридски”, 
директори на професионални училища, които имат 
успешен опит в работата с бизнеса, шефовете на пар-
ламентарните комисии по икономика Петър Кънев, по 
образование Милена Дамянова и на социалната асан 
Адемов, шефът на НОИ Ивайло Иванов. Участие във 
форума взе и д-р Иван Митев, изпълнителен директор 
на Българската минно-геоложка камара, която създа-
де браншови модел за подготовка на кадри.

Къде в България си струва да се прави успешен бизнес, 
ще се вижда лесно в дигитална карта на българските 
общини. Тя ще събере на едно място цялата необходи-
ма информация за развиване на един инвестиционен 
проект - къде какви работници има, какви са бизнес 
приоритетите на съответния регион, какъв е налични-
ят потенциал за разрастване, какви професионални 
училища има, колко души ще излязат в пенсия в след-
ващите 10 години и колко и с какви специалности ще 
навлязат на пазара на труда. Това е същността на На-
ционалната мрежа “Ресурси”, която ще се изгради.

„ ипсата на кадри е основен задържащ актор за иконо-
миката, ко то пречи на растежа, на производството, на 

Д с с  „О р о е  р   о  ро ем  о  ре е “ с р  о м  с  о  рс о о р е с о  
е р  ес
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ВИЦЕПРЕМИЕР Т ТОМИСЛАВ ДОН ЕВ  
ТЕХНОЛОГИ НАТА РЕВОЛ ЦИЯ Е РАЗТ РСИ  
ПАЗАРА НА ТР ДА

Технологичната революция ще разтърси пазара 
на труда, и то до 10 г. Предначертан път няма. 
Рецептата не е и в прилагането на чуждия опит. 

Прогнозата ми е, че класическото разделение на ви-
сшето образование, магистратура, докторантура, ще 
бъде неадекватно, ще се премине към по-гъвкави фор-
ми на подготовка и образование. Миграцията от една 
професия в друга, за да си конкурентен, ще е важна.

Дигитализацията на учебния процес и съдържанието 
е много важна. Човек, който няма дигитални умения, 
скоро ще бъде маргинал в абсолютния смисъл на ду-
мата.

Той призова и бизнеса, и образователните институции 
да не се страхуват да говорят за проблемите в обра-
зованието, да следват глобалните тенденции, които 
предлагат екзотични решения.

„Отмина времето на спокойния ход на технологичната 
еволюция. Сега можем да предполагаме само какъв 
ще е светът след 10 г. – роботизация, изкуствен ин-
телект, нови източници на енергия, никой не може да 
знае какво следва. Колко професии щели да изчезнат  
Готвим ли се, адаптираме ли сферата на образование-
то “, каза вицепремиерът Томислав Дончев.

МИНИСТ Р Т НА ОБРАЗОВАНИЕТО КРАСИМИР 
В Л ЕВ  
ПРОФЕСИИТЕ  КОИТО ИЗИСКВАТ ТЕХНИ ЕСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ Е СА ПО ДОБРЕ ПЛАТЕНИ

Целенасочено ще стимулираме развитието на на-
уката, технологиите, инженерство и математика 
в гимназиите. През следващите 10 г. на пазара 

на труда ще са нужни кадри с техническо, математиче-
ско и природонаучно образование.“, каза още Вълчев. 
Той е категоричен, че трябва да се инвестира в образо-
ванието, защото ефектите са с дългосрочен план.

Пазарът на труда ни казва, че кадрите с техническо об-
разование имат по-високо заплащане от тези с висше, 
тази разлика ще се увеличава. Заради това министер-
ството стартира програма за IT кариера за гимназисти. 
Още от трети клас ще се въведе програмиране. Обмис-
ляме заедно с работодателите, е да започнем програма 
за посещения на предприятия от страна на учениците, 
най-вече в прогимназиален етап, тогава, когато е кари-
ерното ориентиране.

Актуализирани са 2000 учебни програми, въведено е 
дуално образование, за да се отговори на нуждите на 
пазара. Няма как да имаме пълноценни граждани без 
математически и природни компетентности, но те тряб-
ва да са с свързани с предприемачески, креативни и 
дигитални умения, каза образователният министър.

ЗАМ МИНИСТ Р Т НА ИКОНОМИКАТА 
АЛЕКСАНД Р МАНОЛЕВ   
СВ РЗВАМЕ ПАЗАРА НА ТР ДА И СПЕЦИАЛИЗИРА
НОТО ОБРАЗОВАНИЕ С ИНТЕРАКТИВНА КАРТА 

Разработена е карта на отраслите в България, вър-
ху която предстоят да се нанесат специализирани-
те училища, с което ще се подобри връзката меж-

ду пазара на труда и специализираното обучение. Това 
съобщи зам.-министърът на икономиката Александър 
Манолев по време на конференцията.

Политиката на Министерство на икономиката е насо-
чена към активното въвеждане и функциониране на ду-
алното обучение в България“, подчерта зам.-министър 
Манолев и съобщи, че вече е разработен образец на 
трудов договор между ученик и работодател. По този 
начин още в периода на своето обучение ученикът ус-
тановява дългосрочен контакт със своя работодател. 
В съответното предприятие той преминава практиката 
си и при завършването си е напълно готов да се вклю-
чи в неговото производство. „Това дава на работодате-
ля достъп до кадри, в чието израстване участва актив-
но, а на ученика – сигурност за неговата реализация, в 
специалността, която е избрал да следва“.

Министерството на икономиката, съвместно с Минис-
терството на образованието и Министерството на тру-
да и социалната политика изпълнява пилотен проект 
„ вейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на 
дуалното обучение в българската образователна сис-
тема“. По проекта  са включени 1 1 4 ученици в обу-
чение чрез работа, 2 професионални училища и 170 
предприятия, стана ясно от неговото изказване.

„Друга тема, която не трябва да подценяваме, когато 
говорим за заетостта на младите хора е насърчаване-
то на предприемачеството“, посочи Ал. Манолев. Той 
допълни, че съществен инструмент за изпълнението на 
тази цел е обучението по предприемачество в училища-
та и акцентира, че в икономическото министерство се 
изпълняват няколко проекта в подкрепа на предприе-
мачеството. Предстои да стартира и процедура по Опе-
ративна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
на стойност 67 млн. лв. в подкрепа на стартиращи пред-
приятия, анонсира зам.-министърът.

износа, а от там – на стандарта на живот“, коментира 
Боян Томов, изпълнителен директор на „Медия иконо-
мика България“, който обобщи  пред представителите 
на изпълнителната  и законодателната власт, които 
присъстваха на конференцията, трите основни теми, 
които вълнуват членовете на КРИБ по отношение на 
кадрите. Резултатите от анкетата, в която участваха 
над 100 компании – членове на КРИБ от всички сфери 
на икономиката
l Висшето и средното образование не са адекватни на 

нуждите на икономиката
l Практическото обучение във висшите и средните 

училища е недостатъчно
l Трудовото законодателство е остаряло, неефектив-

но и пречи на бизнеса при наемането на хора.

Представяме ви акценти от изказванията на част от 
участниците във форума.
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Д Р ИВАН В ТОВ   
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С НА КРИБ 
ИЗП  ДИРЕКТОР НА „ГЕОТРЕ ДИНГ“ АД  

ПРОФ  ДТН ИН  НИКОЛА  В ЛКАНОВ   
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С НА КРИБ   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БМГК 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА „МИНСТРО  ХОЛДИНГ“ АД 

НЯМА ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ БИЗНЕС  
И ОБРАТНО

Бизнесът трябва да намери мястото си в образо-
ванието, няма образование без бизнес. Във всеки 
ВУЗ има настоятелство с хора, готови да отда-

ват, а не да присъстват фиктивно. В Минно-геоложкия 

университет членове на настоятелството са водещите 
в бизнеса фирми и там те участват, за да дават сред-
ства, да осигуряват зали, техника, да дават стипендии, 
да осигуряват и нещо много важно - стажантските про-
грами. През лятото стотици студенти работят и получа-
ват заплати. Но не е лесно да убедиш работодател, че 
трябва да инвестира средства в образование. 

Средното образование също очаква бизнеса. КРИБ на 
регионално ниво работи с местната власт. Дуалното 
обучение е добър пример – такива паралелки има в 
Пирдоп, Панагюрище и др. Ангажимент на бизнеса е да 
осигури стажове на младежите, да им осигури заплати, 
заедно с училищата и местната власт, 

Много млади хора ни напускат заради заплащането. 
Неосигуряването върху реалното заплащане също ги 
отблъсква. Ако не получават адекватно заплащане, 
младите ни напускат. Трябва да им предложим добри 
условия на труд, съвременни технологии. В КРИБ няма 
организации, които не плащат заплати и осигуровки 
на своите хора. Държавата се прави от данъци, ако не 
ги плащаме няма как да има добра данъчна система и 
пенсионна реформа. У нас има добро законодателство, 
отлични са условията за бизнес. Уважението към тру-
да на хората, създаването на добро заплащане ги кара 
да остават тук. Много специалисти ни напуснаха, но и 
много се връщат. В моята компания нямам проблем с 
работната ръка.

КРИБ могат да са добър партн ор на местната власт и 
правителството за разрешаване на проблема с липса-
та на кадри.

БИЗНЕС Т ТРЯБВА ДА Б ДЕ ПАРТН ОР  
НА Д Р АВАТА  
В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СФЕРА

Целта на конференцията „Образование и труд“ е 
не само да кажем какви са проблемите на бъл-
гарския бизнес и причините за недостига на ква-

лифицирани кадри, а и да предложим насоки и реше-
ния за преодоляване на този проблем, който е един от 
най-значимите за развитието на икономиката на стра-
ната. Ръководството на КРИБ, а и индустриалната гру-
па ГЕОТЕ МИН, която представлявам в случая, смятат 
че бизнесът трябва да бъде партн ор на държавата и 
да работим заедно, за да може средното и висшето об-
разование да отговарят в по-голяма степен на нуждите 
на бизнеса – с повишаване на практическото обучение, 
с осигуряване на наставници от фирмите, с включване 
на представители на бизнеса в образователния про-
цес, с разширяване на дуалното образование в страна-
та и т.н. 
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В качеството си на заместник-председател на Управи-
телния съвет на КРИБ бих искал да отбележа, че обра-
зованието е ресор на всички заместник-председатели 
на организацията. И това не е случайно. Всички ние 
знаем, че квалифицираните кадри не достигат. Знаем 
го на базата на опита си като собственици и мени-
джъри на големи компании. Част от членовете на УС 
участваме и в комитет „Образование“ в КРИБ, който 
е създаден именно с цел да си партнира с Министер-
ството на образованието и науката, защото само на 
базата на партн орство между държавата и бизнеса 
може да бъде решен проблемът с недостига на квали-
фицирани кадри. 

През годините дружествата от индустриалната група 
ГЕОТЕ МИН са инвестирали средства и продължават 
да инвестират в повишаване квалификацията на наши-
те служители. В името на развитието на компаниите, 
както и на персоналното кариерно израстване, ние не-
прекъснато провеждаме обучения, независимо дали 
става дума за новия регламент GDPR или за управле-
ние на строителна механизация например. е продъл-
жим с тази практика и занапред. 

От учебната 2018 2019 г. управляваната от мен ком-
пания „Геотрейдинг“ АД, заедно с други дружества от 
индустриалната група ГЕОТЕ МИН, ще бъде партн ор 
по проект за дуално обучение на Аграрно-техническата 

професионална гимназия в гр. Златица. е осигурим 
практическото обучение на учениците по специал-
ността „Автотранспортна техника“. Паралелката е одо-
брена от министъра на образованието и науката Кра-
симир Вълчев и бих искал да използвам случая да му 
благодаря. Възнамеряваме не само да осигурим прак-
тическото обучение на децата, които изберат да учат 
тази специалност, а след това ще им осигурим работа. 
В гимназията учат 1 0 деца от Златица, Копривщица, 
Душанци, Чавдар, Мирково, Смолско и други населени 
места от региона. Взехме решение да участваме в про-
ект за дуално обучение, за да подпомогнем гимнази-
ята да запази съществуването на специалността „Ав-
тотранспортна техника“ и осигурим занапред кадри за 
нашите дружества. 

Групата ГЕОТЕ МИН провежда за осми пореден път 
лятна стажантска програма. Стажовете са платени от 
дружествата и на част от студентите ще бъде предло-
жено дългосрочно сътрудничество. 

Това са само част от инициативите ни. Надявам се, че 
на тази конференция управляващите и бизнесът ще 
дадат насоки за промени, за да се повиши качеството 
на висшето образование и да се засили практическото 
обучение в професионалните гимназии и в университе-
тите, за да може завършилите средно и висше образо-
вание да имат нужната подготовка за пазара на труда. 

РАДОМИР ОЛАКОВ   
ИЗП ЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „КАОЛИН“ ЕАД 

ЛЕН НА С НА БМГК  

Д Р АВАТА ТРЯБВА ДА ИНВЕСТИРА И В ЕКЗОТИ
НИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Дуалното образование може да се случи в го-
лемите икономически центрове - София, Пло-
вдив, Варна, Бургас, Стара Загора. Но не може 

да е панацея в малки населени места. Там трябва да 
се върнем към класическото професионално обуче-
ние. Изключение правят местата, където съществуват 
клъстери, като Панагюрище, Златоград. Причината е, 
че дуалното образование може да се случи само с биз-
неса. 

Няма как да създадем ново качество ученици, без да 
създадем ново качество учители, затова много важна 
задача е повишаване квалификацията на учителите в 
средното образование.

Държавата трябва да продължи да инвестира в специ-
алности, които макар и екзотични или странни са стра-
тегически. Например оказа се, че нямаме нито един 
преводач от византийски гръцки.

Припомни, че през 1991 г. страната ни се хвалела, че 
има много образовани хора, но сега „сме в ситуация 
с  недобра работна ръка“. Така че трябва да се черпи 
опит и от старите български модели в образователната 
система.

Подчерта, че Министерство на образованието подкре-
пя работодателите при въвеждането на дуално обра-
зование. „Преди два месеца написах писмо до обра-
зователния министър Красимир Вълчев за дуалното 
образование, зададох му два въпроса и посочих кон-
кретни проблеми. Той ми отговори с промени в наред-
бите. Благодаря за бързата реакция“ - каза Р. Чолаков.
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Доц. Евгения Тарасова по драви биляра про . Петар ила-
нови  и м  поднесе до ествено пано от скали и пол ск -
поценни минерали от И то ните Родопи

Б ЛГАРСКОТО АСТИЕ В МЕ Д НАРОДНИЯ 
СИМПОЗИ М „KARST 2018 – EXPECT THE UNEXPECTED“

Членове на Българското геологическо дружество, 
заедно с председателя доц. Е. Тарасова взеха 
участие в Международния симпозиум „  

201     “, който се проведе в сър-
цето на Динарския карст от 6 до 9 юни в гр. Требине в 

Босна и ерцеговина. В него участва-
ха над 100 души от 16 страни СА , 
Канада, Русия, Китай, Турция, Ал-
бания, Унгария, Австрия, Румъния, 
България, Македония, Черна гора, 

ърватия, Словения, Италия, Бос-
на и ерцеговина и Сърбия  и бяха 
изнесени 47 доклади 150 автори и 
съавтори от 21 държави . Главен 
организатор на симпозиума е Цен-
търа по карстова хидрогеология 
към Минно-геоложкия факултет на 
Белградския университет, Сърбия 
в партн орство с Карстовата ко-

мисия на IA  Международна асоциация на хидрогео-
лозите  и др. Симпозиумът бе посветен на 80-годиш-
нината от рождението на видния сръбски карстолог 
проф. Петар Миланович 19 8 , който има голям при-
нос в изучаването Динарския карст и хидроинженер-
ното усвояване на водните ресурси в този район. 

След встъпителните слова, вкл. и това на проф. д-р 
Зоран Стеванович, председател на научния комитет 
на симпозиума и ръководител на Центъра за кар-
стова хидрогеология, поканените лектори,  изнесоха 
пленарни лекции. Темата на Derek Ford, изтъкнат про-
фесор от McMaster Universit  в Канада бе Евол цията 
на карстологията и на Richard Pari ek от Penns lvania 
State Universit , СА  - Когато изследванията и практи-
ката вкл чват карст  АКВА  Е АКВА .

Презентациите на участниците в симпозиума бяха 
разделени в четири сесии. Българските участници 
представиха докладите
l Алексе  ендерев, те ан анов, Константин Кос-

тов, авлина яурова, ветослав Маринов, ва ло 
ванов, рен лиева и Валентин Вълев  - Karst and 

h draulic construction in Bulgaria

l етър ергинов, Евелина Дамянова, атяна рехова 
и Камелия Крумова - Speci ic eatures o  the karst 
spring Palilula in North est Bulgaria

l Евгения арасова, ивка накиева и Михаил арасов -
Speleothems stored in the „Earth And Man” National 
Museum, So ia, Bulgaria

l Константин Костов, икола  Добрев и аталия Кос-
това – The sho  caves in North Bulgaria  possi ilities 
or tectonic monitoring

l те ан анов и танка ебела – Micro-tectonic 
movements in Posto na cave Slovenia  and 
earth uake activit .

За участниците в симпозиума бяха организирани 
професионални екскурзии, на които те се запознаха 
с карстовия терен и изградените резервоари, тунели, 
язовир и други хидроенергийни съоръжения.

н ормация на Д

Босна и ерцеговина. В него участва-
ха над 100 души от 16 страни СА , 

В од на т нела на ре ервоара Невесине на ВЕЦ Дабар  ра -
поло ен в карстовия терен на гр. Требине 

Гр. Требине е построен в р  карст. Старата аст на града се 
огле да в река Треби ница
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Нарастващите темпове на дигитализация през 
последните няколко години превърнаха кибер-
сигурността в основна тема на сторидж индус-

трията пазара за мрежови системи за съхранение 
на данни . Не минава и ден без новина за кибератака. 
На пазара постоянно се пуска нов софтуер за защита 
срещу текущи заплахи за сигурността, но проблемите, 
засягащи киберсигурността често произлизат от въ-
трешни „атаки“. Некоректното третиране на въпроси, 
свързани с IT-технологиите често предизвиква инфор-
мационни асиметрии, например по отношение на на-
стоящия статус на хардуера или софтуера на отделни 
части на инсталации, което увеличава уязвимостта на 
цялото индустриално съоръжение. Модерните инте-
лигентни решения за поддръжка представляват един 
всеобхватен подход за тези проблеми. Промишлени-
те инсталации не само стават по-комплексни и слож-
ни, но и повече дигитализирани – „Индустрия 4.0“ и 
„Internet o  Things“ са едни от най-ярките примери за 
тази тенденция. Обаче, паралелно  с възможностите 
да оперират с по-голяма ефективност, съвременните 
инсталации са изложени и на по-голям риск от извеж-
дане от експлоатация, причинена от кибератаки. Тези 
„атаки“ могат да дойдат както отвътре, така и отвън.  
Критичната инфраструктура, която включва нефтопре-
работвателната индустрия е една от областите, къде-
то потенциалните повреди могат да бъдат сериозни. В 
последния си доклад „Положението на IT-сигурността в 
Германия 2017“ Федералната служба за информацион-
на сигурност BSI  сочи особено големия риск от извън-

редно преустановяване на работа на което е изложена 
критичната инфраструктура.   

В някои случаи пряка щета може дори да бъде придру-
жена от много по-сериозна косвена щета, например 
поради недостиг на електроенергия, прекъсване на 
телекомуникационната мрежа или затруднения за пре-
доставяне на медицинска помощ.

ХИБРИДИЗАЦИЯТА ИЗИСКВА  
АДАПТИВНИ СТР КТ РИ

Тъй като съвременните съоръжения стават все 
по-сложни, особено в резултат на дигитализацията, 
много важно е познаването в детайли на ключовите 
дигитални характеристики на системата, за да може 
предвидливо да се идентифицират смущения. За съжа-
ление, често операторите на инсталации и машини ня-
мат тези познания или защото съоръжението е старо, 
или е било конструирано от подизпълнител, който не е 
предал необходимото знание на оператора. Допълни-
телно, липсата на взаимосвързаност между понастоя-
щем използваните инструменти за мониторинг често 
води до това, че съответни потоци от информация не 
са достатъчно представени, което на свой ред може 
да доведе до намален контрол и увеличаване на опе-
рационните грешки. Затова концепцията на киберси-
гурността се нуждае да бъде видяна от вътрешна перс-

ВЕЛИ ЕНИТЕ РИСКОВЕ ЗА СИГ РНОСТТА ИЗИСКВАТ 
АДАПТИВНИ ПОДХОДИ

Клаус-Петер Фишер,  Аctemium Oil & Gas Environmental Solutions,  
klaus-peter.fischer actemium.de                    .actemium.de en
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

пектива. Особено хибридните инсталации трябва да се 
наблюдават и контролират холистично с оглед на това 
да могат да се предвидят грешки и да се предотвратят 
извънредни престои.

Например, промени в софтуера в неточната част на ин-
сталацията, поради неправилно документирани IP-ад-
реси или проблеми със съвместимостта, породени от 
остарели ключови показатели са само част от възмож-
ните източници на грешки. олистичната киберсигур-
ност също се нуждае от яснота по отношение на такива 
вътрешни процеси, осигурявана посредством  безпро-
блемно събиране на данни. Това включва основна ин-
формация като хардуерни и софтуерни конфигурации, 
топология и поток от данни, но също така и мета данни, 
като локации, plant re erence, системни мрежи, отговор-
ности на служителите, както и информация относно 
референции, архитектура, промени в конфигурациите, 
продуктова информация и вече познати проблеми.

За да се постигне това е необходим съвременен мо-
дел за поддръжка, който интелигентно да комбинира 
сферите на анализ, автоматизация, визуализация и 
сервиз. В същото време е необходимо да се гарантира, 
че са изпълнени изискванията на двата международни 
стандарта IEC 6244  индустриални комуникационни 
мрежи – мрежова и системна сигурност  и на нацио-
налните стандарти като германския закон за IT-сигур-
ността.

ДОВЕРЕНИ ПАРТН ОРИ С ОПИТ

Предвид множеството изисквания, които трябва да 
бъдат спазени, за да се гарантира успешността на 
решенията за модерна интелигентна поддръжка, опе-
раторите трябва да са в състояние да разчитат на 
доверени партн ори с подходящо ноу-хау. Освен при-
тежаването на значителен опит в областта както на 
информационните технологии, така и в тази на опе-
рационните системи, партн орите би трябвало да мо-
гат да представят сертификати, например по отноше-
ние на управлението на информационната сигурност 

 ISO IEC 27005 in ormation securit  risk management . За 
да се гарантира качество е благоразумно да се сътруд-
ничи с партн ори, чиито организационни и стратегиче-
ски мерки се изпълняват в съответствие с т.нар „PDCA 
цикъл“  планиране, изпълнение, проверка, действие . 
Част от примерните мерки са конструиране и планира-
не на инсталация, мониторинг, докладване, поддръжка, 
анализ, оценяване и оптимизация на съоръженията. 
Разбира се, също така е важно „PDCA“- цикъла да не се 
изпълнява само веднъж, а да се прилага регулярно с 
цел подпомагане на постоянния процес на подобрения.  

ПОДДР КАТА СЕ ПРЕВР А  
В МНА ПОДДР КА

Системни интегратори за автоматизационен и проце-
сен инженеринг като Актемиум – дъщерно дружество 
на групата VINCI Energies – прилагат холистични моде-
ли, които се съобразяват със специалните изисквания 
на хибридните инсталации.

Концепцията на използваните за това интелигентни 
решения за поддръжка е такава, че да консолидира 
всички необходими данни от различни системи – CAE, 
ERP, DCS, GIS или DMS. Тогава цялата информация е 
достъпна за оператора на мобилното устройство. Ако 
се наложи да бъдат извършени промени или адапта-
ции по време на експлоатация или към оператора се 
препращат данни от обратна връзка като локализа-
ция на грешки, снимки или други бележки, решенията 
на Актемиум включват директно обратно захранване 
на основните системи с тези данни. Това гарантира, 
че броят използвани интерфейси в процеса е сведен 
до минимум и че цялата информация е актуална през 
цялото време. По този начин, интелигентните решения 
за поддръжка са в състояние непрекъснато да поддър-
жат цялата информация актуална, както за експлоата-
ционния процес, така и за поддръжката на производ-
ствените съоръжения и да направят резултатите от 
протичащите процеси достъпни за контрол.

ЗАКЛ ЕНИЕ

По време на ежедневни операционни дейности кибер-
сигурността може да бъде внедрена успешно само, 
ако отговорните лица, взимащи решения са в състоя-
ние да приложат холистичен подход при мониторинга 
на дигиталната среда на техните съоръжения. По този 
начин може да се реагира незабавно на необичайни 
събития и да бъдат отстранени грешки, дължащи се 
на недостатъчна документация. Друга ключова роля 
е отношението на персонала към проблемите със си-
гурността. „Киберсигурността не е неудобен придатък, а 
важна част от нашата ежедневна работна де ност“, казва 
Сабине Валитци, проектен мениджър в Аctemium Oil & 
Gas Environmental Solutions. Непланираните престои на 
съоръженията са предизвикани невинаги от киберата-
ки отвън, понякога техния източник е вътрешен. Това 
означава, че проблемът с постоянно променящите се 
заплахи може да бъде решен единствено с адаптиращ 
се, постоянно контролируем модел за експлоатация и 
поддръжка. 

Интелигентна поддр ка: Actemi m и пол ва с временни ци рови 
табла а правление  които осиг ряват подробен и лесен а в при-
емане преглед
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С ТР ДНИ ЕСТВОТО С НА ДОБРИТЕ ДАВА  
СВОЕТО ЯРКО ПОЛО ИТЕЛНО ОТРА ЕНИЕ 
В РХ  НА НАТА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕ НОСТ

- азкажете по-подробно за работата си в ниверситета 
„ а тама“, пония? ащо избрахте именно него?

- Университетът „Сайтама“ се намира в град Сайтама, 
който е разположен в периферията на метрополиса То-
кио. По този начин се оказва във физическа близост 
до токийските университети, които са на челните пози-
ции в световната рейтингова система. За да сме конку-
рентни на тях и за да привличаме мотивирани студенти 
е необходимо освен да предлагаме високо престижно 
образование, също и да разработваме силни научни 
иновации и проекти. 

Моята работа е концентрирана основно в три направ-
ления. Първото е, в качеството си на млад ръководител 
на научен екип да развивам научно-изследователски 
проекти, чрез които да подобрявам материалната база 
на катедрата и да публикувам статии, цитатите от кои-
то да повишават рейтинга на университета. В разра-
ботките често участват и студенти, които придобиват 

ДОЦ  ДТН АЛЕКСАНД Р Л КАНОВ е роден на 2 април 1981 г., в гр. Берковица. 
Там завършва средното си образование в Лесотехническата професионална 
гимназия. През 1999 г. е приет в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и 
през 2005 г. завършва специалност „Органична химия“ с отличен успех. Ведна-
га след това спечелва престижната японска стипендия SPS и започва редов-
на докторантура в Института за интегративна бионаука в гр. Оказаки, пония. 

В момента Александър Луканов чете лекции, като доцент в Минно-геоложкия 
университет “Св. Иван Рилски”, България и Университета „Сайтама“, пония. 
Също така е и поканен лектор в атския университет на Ню орк SUN , СА . 

Има защитени два дисертационни труда – образователна и научна степен 
„доктор” и научна степен „доктор на науките”. Публикувал е  учебника за сту-
денти и над 70 авторски научни публикации в авторитетни и топ-световни спи-
сания, за които се регистрират над 200 цитата в международната база данни 
Scopus, Science Direct .

Интервю с доц. дтн Александър Луканов - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”   
Университет „Сайтама“, пония

Преди три години проф. Каджита, който е възпи-
таник и тясно свързан с университета „ айтама“ 
получи Нобелова награда по физика. ова само по 
себе си е индикатор за нивото на научно-изследова-
телска среда в университета. я дава възможност 
на амбицирани учени, вл бени в професията си 
да преследват мечтите си, независимо колко са ви-
соки.

по-сериозни практически умения и получават по-добро 
образование, водещо до успешна реализация в индус-
трията. Това е най-силната реклама на университета. 
Второто направление е да водя редовни лекционни за-
нятия и да развивам нови специалности. В основата 
на стратегията за разработването на нови и модерни 
специалности е заложена перспективата към създа-
ване на нов вид работа и работни места на трудовия 

В рубриката „ИН РВ  - М И  К РИ В БР Н “ в настоя ия брой е ви сре нем с двама млади бъл-
гари, свързани с Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“, които работят в алечния изток - пония 
и Китай. е са пример за това как за амби ията, доброто образование, професионалното усъвършенстване 
и желанието за развитие в условията на глобализа ия и дигитализа ия в съвременния свят няма грани и.  
Пожелаваме им нови творчески и професионални успехи и се надяваме да са чести гости на страни ите на 
списание „Минно дело и геология“!
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пазар. По този начин избягваме да обучаваме ненужни 
за пазара специалисти в остарели за времето си про-
фесии и не влизаме в конфликт на интереси с други 
учебни заведения. ретото направление е да създавам 
силни приятелски партн орства с други световно из-
вестни университети. За да ни забележат и за да сме 
по-атрактивни е от особена важност кои са приятелите 
ни. Сътрудничеството с най-добрите дава своето ярко 
отражение, както на нивото на учебния процес, така и 
върху качеството на изследователската дейност, про-
ектите и висотата на публикациите.

Доц. Александ р канов с с свои ст денти от ниверситета Са тама  пония

- Аз избягвам да правя генерални обобщения, защото 
хората са различни. Както има български учени на ви-
соко платени позиции в чужбина, така има и български 
учени, които са неизвестни за никому дори и в собст-
вените си български институти или университети. Но 
е безспорен фактът, че всеки университет се гордее с 
онези свои учени, за които други университети от да-
лечни краища на света плащат самолетни билети и хо-
норари, за да изнасят лекции пред техните студенти. 
Чувството на признателност е неописуемо силно, осо-
бено когато лекциите са на майчиния език за дадената 
аудитория. Например, аз винаги много силно се вълну-
вам, когато чета лекции на японски език в Сайтама или 
на английски пред американските студенти в Ню орк.

- спяхте ли да изградите връзки между университета 
„ а тама“ и М  „ в. в. илски“  в организирането на на-
учната и преподавателската де ност?

- Такива връзки вече са изградени. Те се забелязват 
дори и в присъствието на МГУ в мои чуждестранни 
публикации, които допринасят за повишаване на рей-
тинга на университета. Отделно аз се стремя, чрез моя 
скромен опит в чужбина непрекъснато да подпомагам 
развитието на учебната и научно-изследователската 
дейност в катедра „Инженерна геоекология“. Напри-
мер, тази година създадохме нова чуждоезикова ма-
гистратура „Екотехнологии и опазване на околната сре-
да“, която е както за български, така и за чуждестранни 
студенти. Тази специалност е обезпечена с най-новите 
учебници в световната литература, които са финан-
сирани по линия на приятелските отношения между 
двата университета. Освен това много научни изслед-
вания се извършват синхронизирано между лабора-
ториите на Минно-геоложкия университет и универ-
ситета „Сайтама“. В това научно сътрудничество са 
включени български студенти магистри и докторанти, 
някои от които получават японски стипендии за спе-
циализация в „Сайтама“.

- ма ли драстични разлики в материалната база на наши-
те и чуждестранните висши училища?

Много научни изследвания се извършват синхрони-
зирано между лабораториите на Минно-геоложкия 
университет и университета „ айтама“. В това науч-
но сътрудничество са вкл чени български студен-
ти магистри и докторанти, някои от които получават 
японски стипендии за специализация в „ айтама“

Аз избрах за моето личностно развитие университета 
„Сайтама“, поради много причини. В университета има 
отлична база и условия за развиване на моите идеи 
в областта на нанотехнологиите. Нека да спомена, че 
преди три години проф. Каджита, който е възпитаник 
и тясно свързан с университета „Сайтама“ получи Но-
белова награда по физика. Това само по себе си е ин-
дикатор за нивото на научно-изследователска среда в 
университета. Тя дава възможност на амбицирани уче-
ни, влюбени в професията си да преследват мечтите 
си, независимо колко са високи. Не на последно място, 
между Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ 
и университета „Сайтама“ се изгради силна приятелска 
връзка, която даде възможности за сътрудничество и 
специализации на студенти от двете страни.

- ърсени ли са българските научни работници в чуждес-
транните висши училища, какво е отношението към тях?
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- За съжаление разлика има. Причините са добре из-
вестни и тук ще си позволя да подчертая, че този про-
блем съществува масово в много университети от 
страните в гоизточна Европа. Но по-важното е да се 
оценят справедливо усилията и стъпките на колегите 
в МГУ “Св. Иван Рилски” през последните години, чрез 
които бавно се доближаваме към средно европейското 
равнище на наука. Тези усилия са подпомогнати и от 
фирмите в нашия бранш, за които обучаваме кадри. От 
друга страна, благодарение на глобализацията, интер-
нета и свободния достъп до много списания и инфор-
мация мога уверено да заявя, че преподавателите в 
МГУ следят всички новости в науката и така да се каже 
са на гребена на вълната. Това е важно да се отбеле-
жи, защото се забелязва, че постепенно МГУ “Св. Иван 
Рилски” се превръща в по-привлекателно инженерно 
висше училище за все повече чуждестранни студенти 
от редица страни. 

- уждестранните студенти, с които работите по-амбици-
озни ли са от българските? ъизмеримо ли е нивото на 
подготовка?

- Това е много хубав и спорен въпрос, който отваря 
дълга тема за разговор и анализ. Нека преди това да 
спомена някои цифри. В пония 95  от университети-
те са частни с високи такси на обучение. В държавен 
университет, като университета „Сайтама“ един се-
местър струва около 5000 щатски долара. В атския 

- свен преподавателската де ност върху какво работите 
в научната област?

- Това с което се занимавам в моята изследователска 
дейност е развитието на нанотехнологии. В момента 
разработвам наномашини. Това са микроскопични ма-
шинки, чиито отделни механични части са атоми и мо-
лекули. Те се задвижват от светлинен енергиен източ-
ник или външно магнитно поле и изпълняват уникални 
функции на молекулно равнище. Например, нанома-
шините могат да трансформират химическата енер-
гия от органични замърсители в електрична. Могат да 
извличат ценни метали от смеси, да се използват като 
наносензори за проследяване на ксенобиотици в окол-
ната среда и населяващите я организми. При подходящ 
дизайн наномашините са в състояние да разпознават 
различни видове клетки или техни метаболитни проду-
кти. 

Изследванията ми в тази област са тясно свързани с 
лекциите в катедра „Инженерна геоекология“ към МГУ 
„Св. Иван Рилски”. На базата на мои резултати са раз-
работени уникални лабораторни упражнения за студен-
ти-магистри, които допринасят за развитието на еко-
технологиите и утвърждават спецификата и важността 
на нашата катедра в минното дело в България. Една 
от последните ми статии беше публикувана в светов-
ното топ списание по физикохимия ournal o  Ph sical 
Chemistr  C към американското общество на химиците - 
Loukanov et al., 2018,  Ph s Chem C 122 2018  7916–

7924. ISSN  19 2-7455, Impact actor  4.772 .

- лагодаря Ви за отделеното време за читателите на спи-
сание „Минно дело и геология“ и се надяваме и на по-ната-
тъшно сътрудничество

М Г

Когато мои български студенти идват в пония на 
специализация и са рамо до рамо с техните коле-
ги предимно японци, руснаци, американци, китай-
ци, индийци и др.  откривам, че те се справят не 
по-малко амбициозно и показват забележителни и 
достойни резултати.

университет на Ню орк цената на семестъра стига до 
20 000 щатски долара. Там образованието е ценност, 
която могат да си позволят само богатите семейства. 
Плащайки ги тези пари студентите държат да получат 
качествено образование, чрез което да си възвърнат 
инвестицията по мои данни тя се връща над 0 пъти . 
В България студентите заплащат държавна такса око-
ло 200 щатски долара. Всички имат достъп до евтино, 
но качествено образование. Дали това се цени  Опре-
делено не чувствам онази силна амбиция от страна 
на повечето наши студенти, която виждам в чуждес-
транните. Голям проблем са и пропуските от средното 
образование на българските студентите, които с неи-
моверни трудности се опитваме да запълним. И тук се 
сблъсквам с парадокс. Когато мои български студенти 
идват в пония на специализация и са рамо до рамо 
с техните колеги предимно японци, руснаци, америка-
нци, китайци, индийци и др.  откривам, че те се справят 
не по-малко амбициозно и показват забележителни и 
достойни резултати. Това ме кара да мисля по-сериоз-
но върху същността на проблемите в образователната 
система в България.
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ПОДГОТОВКАТА  ПРИДОБИТА В МГ  „СВ  ИВ  РИЛСКИ  
МИ Е ПОЗВОЛИЛА ДА РАБОТ  УСПЕ НО В Б ЛГАРИ , 
БЛИЗКИ  И ДАЛЕЧНИ  ИЗТОК И ИЗТОЧНА АФРИКА

- Как се случи, че отидохте във Виетнам – търсена позиция 
ли беше или предизвикателство? 

- След като работих на няколко метро проекта в Бълга-
рия и Катар и също така на подземни обекти в Източна 
Африка към главния изпълнител у мен се зароди иде-
ята, че е време да премина на следващото ниво и да 
работя на подобни проекти от страна на строителния 
надзор. Получих предложения за няколко локации, от 
които избрах Виетнам. 

ИН  БОРИСЛАВ БО
РИСОВ е на 9 години 
от гр. София. Завър-
шил е Строителния 
техникум „ р. Ботев“, 
след което Минно-ге-
оложкия университет 
„Св. Иван Рилски“ с 
бакалавърска и ма-
гистърска степен в 
областта на геологи-
ята. В допълнение по 
индивидуален учебен 

план е придобил и магистърска степен по специал-
ността „Подземно строителство“. Има и магистър-
ска степен по бизнесадминистрация от Нов бъл-
гарски университет. 

В момента е задочен докторант към катедра „Под-
земно строителство“ към МГУ „Св. Ив. Рилски“ с 
научен ръководител проф. д-р инж. Павел Павлов. 
Работил е като  геолог в „ПДНГ“ АД и „Геоинс“ 
АД  тунелен инженер в японската „Тайсей Корпо-
рейшън“  мениджър по качеството в „Трейс Груп

олд“ АД  корпоративен мениджър по качество-
то в „Сивикон“, Кения  мениджър по качеството в 
„Ейч Би Кей Контрактинг“, Катар  старши мениджър 
строителство в „Порр Констръкшън Катар“. Бил е 
на дългосрочни командировки в Саудитска Арабия, 
Китай и Танзания. 

От 2017 г. е ръководител на отдел „Подземен“ и
ръководител екип „Строителен надзор“ на участък 
за изграждане на подземно метро в гр. аной, Ви-
етнам към френската компания Систра. 

Интервю с инж. Борислав Борисов - ръководител на отдел „Подземен“, S STRA, Франция

- Как се гледа на чуждите специалисти и в частност на бъл-
гарските?

- Не съм забелязал някаква разлика в отношението 
към българските специалисти в сравнение с останали-
те чужди специалисти, където и да съм работил. Като 
цяло, когато отидеш да работиш в чужбина и по-спе-
циално в т. нар. развиващи се страни, очакванията са 
по-големи. Предполага се по-високо ниво на експерти-
за в сравнение с местните специалисти, които обикно-
вено нямат специфичен опит, като и съответно трябва 
да се оправдаят тези очаквания. 

- Как оценявате образованието в М  „ в. в. илски“, 
като сравнявате Вашата подготовка, с тази на чуждес-
транните специалисти? 

- Оценявам нивото на обучение в МГУ, като доста добро 
и съответстващо на съвременните изисквания. Подго-
товката придобита в Минно-геоложкия университет ми 
е позволила да работя успешно в България, Близкия 
и Далечния Изток и Източна Африка. В работата си в 
и извън България съм имал възможност да работя с 
инженери и специалисти от различни националности. 
Общо взето не смятам че подготовката им превъзхож-

Част от екипа на отдел Строителен над ор  обс да пред-
стоящите ада и
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Генерална с ема а ра витие на ано ското метро до 2030 г. и ви ия до 2050 г.

Планирани линии а и гра дане на ано ския метрополитен

Line 1 (Ngoc Hoi – Yen Vien – Nhu Quynh): 38.7 km length

Line 2 (Noi Bai – City Center – Thuong Dinh): 35.2 km length, it connects with 
line 2A Cat Linh – Ha Dong (14 km length).

Line 3 (Nhon - HRS - Hoang Mai): 21 km length. After 2020, it will be 
extended to Son Tay, total length is 48 km.

Line 4 (Dong Anh – Sai Dong – Vinh Tuy/Hoang Mai – Thanh Xuan – Tu Liem – 
Thuong Cat – Me Linh): with circle form, it connects lines 1, 2, 3 and 5, 
53.1 km length;

Line 5 34,5 km length (South West Lake – Ngoc Khanh – Lang – Hoa Lac);

Line 6 (43 km length): Noi Bai – new urban zone at the west of Ngoc Hoi. This 
line connects line 4 at Co Nhue and line 7 at Duong Noi.

Line 7 35km length): Me Linh – new urban zone at the west of Nhon – Van 
Canh – Duong Noi. It connects line 4 at Dai Mach and Tay Tuu and line 6 
at Duong Noi. 

Line 8 (28km length): Co Nhue - RR 3 – Linh Nam – Bat Trang – Duong Xa. 

да българската с уговорката, че работата в строител-
ството навън има някои специфики, и като цяло е орга-
низирана по англо-саксонската система, която в някои 
отношения се различава от нашата и изисква известна 
адаптация.  

- Какъв обем работа е извършена при строителството на 
ано ското метро? Какво предстои да бъде извършено  и 

какви методи, техника и технологии се използват? 

- Генералният план за развитие на анойския метро-
политен предвижда да се построят и въведат в екс-
плоатация 8 метродиаметъра от подземна и надземна 
градска железница с дължина, варираща от 21 km до 
5  km. 
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Елементи на под емния аст к на линия 3. Рампа с д л ина около 600 m  с -об-
ра на стоманобетонна констр кция  и градена в крепен котлован от тангиращи 
и секантни пилоти и пилотно ндиране в плитката аст против и пл ване  на 
констр кцията

Елементи на под емния аст к на линия 3. С ТП  са прокарани около  km ед-
ноп тни ме ани ирани т нели с с емно покритие от 15 m до 30 m 

В момента се изграждат линии 1-ва, 
2-ра и -та, като са построени само 
надземни метроучастъци. Аз работя 
на линия -та оцветена в жълто на 
фиг. 2 , от която към този момент се 
строи приблизително 1 -километ-
рово метротрасе надземно и под-
земно  с метродепо, осем надземни 
станции и четири подземни станции. 

Предвидени са четири до пет вагона 
на подвижния влаков състав, със 
средна скорост 9 km h и максимал-
на - 80 km h. 

Цената за изграждане на подзем-
ния участък от линия -та, на който 
работя, е 240 млн. евро и е първото 
подземно метро в столицата на Ви-
етнам. 

Към момента надземното трасе на 
линия -та е приключено като кон-
струкции и се изпълняват довър-
шителни и архитектурни работи. 
Предстои да започнe изграждането 
на железния път и електромеханич-
ните работи. Подземният участък, 
за който отговарям се строи от ко-
рейско-италианско обединение и 
започна в началото на 2017-та го-
дина,. Вече изпълнихме инженер-
но-геоложките и хидрогеоложките 
проучвания, проектирането, подгот-
вителните работи по изместване на 
подземната и надземна градска ин-
фраструктура, отчуждителните про-
цедури и разрушаването на сгради и 
съоръжения в обхвата на строител-
ството, както и допълнителни пътни 
работи свързани с временната орга-
низация на движението. 

Започнахме вече изграждането на 
един тунелен участък по открит 
способ в укрепен котлован, както и 
две подземни станции по „милан-
ски способ”. Участъка, на който ра-
ботя се състои от четири подземни 
метростанции, една евакуационна и 
вентилационна шахта, рампа - пре-
ходен участък открит и тунелен  и 
еднопътни тунели.  Те са изпълнени 
механизирано с тунелно пробивна 
машина ТПМ  и свързващи галерии, 
които ще се изградят по т. нар. нов 
австрийски метод. Предвижда се да 
се използват две ТПМ едновремен-
но, като ще има значителни дейнос-
ти по циментации и заздравяване на 
земният масив, свързани с конвен-
ционалните и механизирани тунел-
ни проходки, укрепване на близките 
сгради вкл. древни културни памет-
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Елементи на под емния аст к на линия 3. Четири под емни станции с д л ина 120 m и ирина 16 7 m и градени по милан-
ски способ. Перманентни стоманобетонни лицови стени с дебелина 1 2 m и д лбо ина до 5 m

ници , усилване на земна основа под дънните плочи на 
съоръженията, както и намаляване на водният приток 
в строителните изкопи. 

Геологията в района на аной се състои от кватернер-
ни седименти предимно пясъци и чакъли, с глинести и 
тенести прослойки , лежащи върху депозити с неоген-
ска възраст. Разпределението на кватернерните почви 
се обуславя от историята на делтата свързана морски 
трансгресии и регресии, по време на седиментацион-
ните цикли  на Червената река и другите по-малки  
реки, течащи през аной. Трасето на линия  е заложе-

но изцяло в кватернерни седименти, с високо ниво на 
подземните води, като около 0  от тунелните проход-
ки са в твърде нееднородни геоложки слоеве, което е 
предизвикателство за поддържане стабилността на 
тунелния забой по време на изкопните работи. 

Около 15  от тунелното трасе попада под жилищни и 
административни обекти. Има сгради чиито дълбоки 
фундаменти пресичат тунелното трасе. В близост до 
метросъоръженията има древни  културни паметници, 
които са особено чувствителни към вибрации и сляга-
ния. М Г

Обектова инспекция с с ам.-и п лнителния директор 
про . д-р ин . До Виет а   и директора на дирекция Ин-
веститорски над ор  ин . Ни ен ам ин к м ано ския 
метрополитен двамата отляво .

Общ и глед на б дещите под емни станции
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РЕЗ МЕ

Предмет на публикацията е моделирането на туне-
лен метроучастък в изчислителна програма, която се 
базира на метода на крайните елементи. Направен е 
анализ на получените резултати за напрегнато и де-
формираното състояние в масива при преминаване-
то на тунела през участъка. Сравнени са данните за 
деформациите на повърхността, които са получени от 
модела, с реално измерени при мониторинга на стро-
ителството и оразмеряване на първична облицовка.

К о  м : числено моделиране  нов австрийски 
тунелен метод  деформации  напрегнато и дефор-
мирано състояние в масива  метод на крайни еле- 
менти.

ОСНОВНИ ПОЛО ЕНИЯ ПРИ ИСЛЕНОТО МОДЕЛИРАНЕ 
НА МЕТРОТ НЕЛ ПО НОВ АВСТРИ СКИ Т НЕЛЕН МЕТОД

л. ас. д-р инж. ван итев - i an mite m u.b , 
инно-геоложки университет „ в. ван илски“

CONCEPTUAL ISSUES IN THE NUMERICAL MODELLING OF UNDERGROUND TUNNEL UNDER A 
NEW AUSTRIAN TUNNEL METHOD

ssist. Pro . Dr. n . I an Mite , i an mite m u.b  - Universit  o  Mining and Geolog  „St. Ivan Rilski“

ABSTRACT

The subject of the paper is the modelling of an un-
derground tunnel section using a computing program 
based on the finite element method. A data analysis 
of the strained and deformed state in the massif is 
made when the tunnel passes through the section. 
The surface deformations data according to the 
model are compared with the actual measurements 
during the construction monitoring and the primary 
tunnel lining. 

Keywords: numerical modelling; new Austrian tunnel 
model; deformations; strained and deformed state of 
the massif; finite element method

Предмет на настоящата разработка е моделира-
нето на тунелен метроучастък в изчислителна 
програма, която работи по метода на крайните 

елементи. Участъкът за който е разработен числения 
модел се отнася за km 5 025 и km 5 010 от разшире-
нието на метро София – -та метро линия. Участъкът 
се намира под ул. „проф. Милко Бойчев“ между пре-
сечките  с „ул. Силистра“ и бул. „Ген. Данаил Нико-
лаев  .

Изчислителните модели трябва по достоверен и при-
емлив начин да представят поведението на общата 
система „почва-конструкция“ и или на отделните  
елементи при достигане до изследваното гранично 
състояние при прилагане на метода на граничното 
състояние   .

Изборът на изчислителния модел се определя от 
възможността да бъдат отчетени най-съществените 
фактори за формиране на напрегнато-деформирано-
то състояние на системата като цяло и на нейните 
елементи при прехода към гранично състояние. От 
съществено значение за това са

Д Р ИН  ИВАН МИ
ТЕВ е главен асистент 
в Минно-геоложки 
университет „Св. Иван 
Рилски“, катедра „Под-
земно строителство“. 
Освен с преподавател-
ска дейност, профе-
сионалният му опит е 
свързан с участие в 
научно-изследовател-

ски колективи в направления  „Проучване, добив и 
преработка на полезни изкопаеми“ и „Архитектура, 
строителство и геодезия“.  Притежава професио-
нален опит като проектант и ръководител на про-
учвателно-проектантски колективи при изготвяне 
на инвестиционни проекти в областите „Подземно 
стоителство“, „Геотехника“, „Строителството на 
сгради и съоръжения“ и „Енергийна ефективност“. 
От началото на 2018 г. е избран за изпълнителен 
директор на Българската минно-геоложка камара.
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иг. 1. естополо ение на т нелния аст к в план с С са 
о на ени моторни сонда и

иг. 2. И ислителен модел

l Статическата система схема  на конструкцията 
на съоръжението при изграждането му и в завър-
шен вид

l Съвместната работа взаимодействието  на кон-
струкцията и почвата

l Строежът на земната основа, свойствата на поч-
вата и материалите в съоръжението

l Изчислителният модел на теоретичния метод за 
конкретното изследване или изчислителна проце-
дура. 

За статическото решение на крепежа и премества-
нията се използва моделиране, което е основано на 
метода на крайните елементи МКЕ . Изборът на ра-
бота с МКЕ е основан на универсалността на метода, 
възможността да се работи с реалната схема на на-
товарване и да се моделират различни качества от 
поведението на скалите и крепежите. За софтуерен 
инструмент е избран продуктът Phase2, Rocscience, 
Toronto, Canada. 

ОСНОВНИ ПОЛО ЕНИЯ ПРИ С ЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ

И ор    р е е еме  

В създаването на моделите се използват двумер-
ни триъгълни КЕ с шест възела 6-node triangular 
elements . Преместванията при тях се апроксимират  
с полиноми от по-висок ред. Конкретни предимства 
на използването на подобни елементи са
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l По-голяма скорост на сходимост на МКЕ при мо-
делиране на конструкцията с по-малък брой еле-
менти

l Възможността за по-точно апроксимиране на кри-
волинейни граници на конструкциите

Точността на мрежа с двумерни триъгълни КЕ с шест 
възела 6-node triangular elements  кореспондира на 
двойно по-гъста мрежа от триъгълни крайни елемен-
ти с  възела -node triangular elements   .

теристиките на Rein orced Concrete се привеждат към 
Standard eam. Разликите са във входните данни и 
обработка на изходните данни.

Предимства на

Standard Beam

l Входните данни, които се изискват при въвежда-
нето му, са малко и лесни за дефиниране. Това е 
от полза при въвеждане на облицовки, които са от 
един материал – например пръскан бетон.

Reinforced Concrete

l Дава възможност да се дефинират отделно кон-
кретните характеристики на бетона и армирането 
му.

l За различните типове армировки има създадени 
бази от данни, които допълнително улесняват ра-
ботата с този тип облицовки.

l Могат да се изваждат резултати както за бетона, 
така и за армировката, включително и автоматич-
но оразмеряване.

l Софтуерът не отчита собственото тегло на обли-
цовките по подразбиране. Това трябва да се из-

иг. . Кинематика на греда по теория на ерн ли а  и Ти-
мо енко б

иг. 3. Сравнение ме д  три г лен краен елемент с 3 и 6 
в ела

При въвеждането на облицовките liner , които по 
своя характер са гредови rame  елементи се дава 
възможност да се избере теоретичната постановка 
за изчисление на огъване на гредовия елемент eam 
elemеnt ormulation . В моделите са използвани урав-
ненията на Тимошенко Timoshenko  за равнинни КЕ 
с междинен възел без значение дали те са триъгълни 
или четириъгълни. При избора на тази дефиниция се 
създава гредови елемент с междинен възел, който 
е общ с междинния възел от равнинния КЕ, с който 
граничи. Това дава по-точни резултати при изчисле-
нията. Гредовите елементи в програмата, които са оп-
исани чрез уравненията с предпоставката на Бернули 
Bernoulli , винаги са само с два възела в началото и 

края на елемента. Теоретичните постановки са пока-
зани на  .

Типът Standard beam притежава изотропни еластични 
свойства. В последните софтуерни версии има въз-
можност да се въвеждат и пластични характеристики 
на материала.

Типът Reinforced Concrete е добавен с предпоставката 
да се използва като еластична облицовка. Опцията за 
пластични свойства на материала е също активна, но 
не се препоръчва в ръководството на програмата.

Важно е да се отбележи, че подпрограмата за анализ 
не прави разлика между елементи, които са въведе-
ни като Standard beam или Reinforced Concrete. арак-
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на външната граница на моделира-
ното пространство.

Използваните в модела са Graded и 
Uni orm. Graded е основната мрежа. 
При този тип лесно може да се кон-
тролира размера на крайните еле-
менти чрез елементите в съседство 
– Gradation Factor. Стойностите на 
това отношение по подразбиране 
са 0,1, като в различни източници 
се препоръчват различни стой-
ности от 0,1 до 0,  или от  до 5, ко-
гато се има предвид реципрочната 
стойност.

Дефиницията за  Gradation Factor е 
отношението между средната дъл-
жина на КЕ от контура на изработ-
ката към дължината на най-отда-
лечения КЕ от контура на областта. 
Бяха проведени изчисления с раз-
лични коефициенти, което не дове-
де до видими разлики в крайните 
стойности от анализа.

Използвана е мрежа тип Uni orm в 
зоните, за които се очакваше да има 
нужда от по-фина мрежа – в непо-
средствена близост до подземната 
изработка и на повърхността при 
външните натоварвания. Още едно 
сгъстяване беше проведено около 
зони, в които проверката за качест-
во на мрежата показваше елемен-
ти извън критериите. Избран е този 
похват като алтернатива на промя-
ната на дискретизацията и местене 
на върхове. Създаването на по-гъ-
ста мрежа в разумни граници не 
влияе на качеството на модела и не 
повишава времето, което е необхо-
димо за изчисления, в конкретния 
случай.

Про ер   с ре   
мо е   

Проверката за качеството на мре-
жата е инструмент, който до голяма 

бере допълнително, когато се 
прецени, че това е наложително 
в модела.

И ор  мре  о  р  е еме
 КЕ

Основните принципи за избор на 
мрежа при равнинна задача на те-
ория на еластичността са ориенти-
рани за моделиране при надземно 
строителство, но това са концепции 
на МКЕ, които са общовалидни.

l Размерите на КЕ да са съобра-
зени с градиента на напрежени-
ята

l Да се използват елементи, кои-
то осигуряват висока точност

l Формата на КЕ да е най-близка 
до правилната за съответния 
многоъгълник Регулярност на 
мрежата от крайни елементи

l В проекта е опитано да се изпъл-
нят и трите принципа в доста-
тъчна степен, която да гаранти-
ра достоверност на получените 
данни.

ДИСКРЕТИЗАЦИЯ НА МОДЕЛА И 
ИЗБОРА НА МРЕ А

Програмата дава възможност за 
първоначална дискретизация на 
границите External Boundaries  като 
на база на тези възли се създава 
мрежа. За мрежата се дефинират 
тип и вид на КЕ. Видът на КЕ вече 
беше описан. За тип мрежа може да 
се избира от Graded, Uni orm, Radial, 
No Iternal Nodes. Radial е тип мрежа, 
който се препоръчва при кръгли 
изработки, които са дълбоко зало-
жени в скали, а No Iternal Nodes е 
опция, която да създаде мрежа с 
минимален брой КЕ, като те са с 
върхове само от дискретизацията 

степен гарантира висока точност, 
чрез проверка за правилност на 
многоъгълника на КЕ. При неизпъл-
нение на изискванията за крайните 
елементи може да се достигне до 
неточни резултати, а понякога и 
липса на сходимост при анализа и 
невъзможност програмата да на-
прави анализ.

Параметрите, които следи програ-
мата при проверката Mesh ualit  
са илюстрирани на  .

Визуалното представяне на КЕ, кои-
то не отговарят на критериите в 
Mesh ualit  са показани на  .

В моделите, които са създадени за 
разработката, са използвани стой-
ностите, които са дадени на  . 
Те са и препоръчаните като мини-
мални в използваната версия 9,.

Предпочетени са по-консервативни 
стойности по аналогия с моделира-
нето на конструкции при високото 
строителство. Разлики в резултати-
те в зависимост от  различните ми-
нимални изисквания към мрежите 
не бяха забелязани. В този смисъл 
промяната към „либералните“ кри-
терии във версия 9, най-вероятно е 
издържана и отговаря на основни-
те принципи за избора на мрежа. 

Наличието на възможността за по-
добна проверка е огромно удобство 
и в конкретни случай може да е ре-
шаващо за достоверността на мо-
дела. 

ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕК СНАТОСТ 
НА МОДЕЛА   

Това е проверка, която от гледна 
точка на теорията проверява дали 
моделът ни е непрекъсната среда 
след като използваме уравнения, 

иг. 5. Параметри а проверка на ка-
еството на дискрети ация

иг. 6. Ви ално представяне на КЕ  кои-
то не отговарят на критериите в e  
Quality

иг. 7. Сто ности а e  alit  препо-
р ани като минимални в S2 er io  
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описващи поведението на именно такава среда, а ре-
ално проверява дали КЕ са с общи възли.

НАПРЕГНАТО С СТОЯНИЕ НА МАСИВА

Напрегнатото състояние на масива под влияние на 
гравитационните сили преди извършването на изкоп-
ните работи в него се нарича първично естествено . 
То се характеризира с вертикалната си V и хоризон-
талната си H компонента, които са преди всичко 
функция на земното покритие h

V =  . g . h

H = 0 . V
където  

0 е коефициентът на странично налягане.

оризонталната компонента се изменя в широки гра-
ници. При еластична изотропна среда с коефициент 
на Поасон  и всестранно възпрепятстване на де-
формациите коефициента на странично налягане има 
стойност

Среда не отговаря на предпоставките, а в земната 
кора често са на лице значителни остатъчни танген-
циални напрежения, резултат от тектоничните проце-
си в нея, коефициентът на странично налягане често 
пъти има стойности много по-големи от 1,0. Изведени 
са корелационни зависимости на база на обработка 
от опитни данни за определяне на минимален, макси-
мален и среден коефициент 0. За поставената цел се 
използва 0  0,8 като общ за всички пластове. 

При извършване на подземни изкопи първичното на-
прегнато състояние се нарушава. В резултат от това 
се предизвиква един процес, който е променлив във 
времето, при който се оформя вторично напрегнато 
състояние в скалния масив. От него зависи трайното 
стабилно равновесие на съвместно работещата сис-
тема „съоръжение-скален масив“. По тази причина 
установяването на вторичните напрежения има голя-
мо практическо значение. Поради сложността на яв-
ленията по-точни данни за тях могат да се да се полу-
чат по МКЕ. Аналитични решения съществуват само 
за някои частни случаи при изотропна, хомогенна и 
еластична среда.

При определяне на вторичните напрежения в стадия 
на еластичността е от значение да се установи докол-
ко скалния масив запазва своята стабилност. Прието 
е граничното състояние на средата, от което започва 
разрушение в него, да се преценява по теорията на 
Mohr-Coulom . Съгласно тази теория граничното със-
тояние на равновесие в дадена точка на скалния ма-
сив се постига, когато тангенциалните напрежения, в 
която и да е площадка, достигнат размер

гр  n .   , 

или главното напрежение достигне якостта на опън 
на материала.

Обвиващата окръжностите на Mohr-Coulom  права се 
описва с

иг. 8. естополо ение на реперите по асадата на илищ-
на сграда  ра поло ена в бли ост до трасето на т нела

което позволява главните напрежения да се опреде-
лят по формула

СРАВНЕНИЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ НА ПОВ РХНОСТТА 
С РЕАЛНО ИЗМЕРЕНИ

Сравнението, което се прави е за вертикалните пре-
мествания на жилищната сграда, която е в близост 
до трасето на тунела  . 

От проекта за мониторинг при реалното изграждане 
на трасето са отчетени по цикли данните. Те са пред-
ставени таблично и графично на   и  .

Преместванията на повърхността в момента на из-
граждане на първичната облицовка от модела са
6 mm, което отговаря на измерванията при цикъл 10, 
когато в двата репера са отчетени съответно 6,2 mm 
и 7,2 mm.

Крайните премествания при вече изградени първич-
на и вторична облицовка етап  в изчислителния 
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иг. . Относителни премествания по цикли

иг. 10. Абсол тни премествания по цикли

модел  от модела са 1  mm, при отчетени в реална 
ситуация 12 mm,     .

ЗАКЛ ЕНИЯ И ИЗВОДИ

l Численият модел съвпада с висока точност с ре-
алното напрегнато и деформирано състояние, кое-
то се получава при прокарване на тунелната изра-
ботка. Доказателство за това е получаването на 
деформации на повърхността по аналитичен път, 
които съответстват на реално замерените дефор-
мации при мониторинга.

l При моделирането бяха разгледани предпоставки 
и конкретни стойности на параметри, които по-
твърдиха своята достоверност. Такива са

 - дискретизацията на мрежата от крайни елемен-
ти –  различия в типа на крайните елементи рав-
нинни и гредови  и градиента на мрежата в кон-
кретната задача не оказаха реално влияние върху 
необходимото време за изчисление на моделите

 - сходимостта и висока точност на КЕ се гаранти-
ра при стойности на параметрите за качество на 
мрежата, които в сравнение с класическите при-
емания в строителната механика на високо стро-
ителство в частност , изглеждат ниски.
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РЕЗ МЕ

Направен е обзор на усложненията при експлоатация 
на нефтени сондажи с щангови дълбочинни помпи. 
Разгледани са прилаганите съвременни методи за 
увеличаване ефективността на работа на системата 
дълбочинна щангова помпа - щангова колона - коло-
на от помпено компресорни тръби ПКТ . 

К о  м   експлоатация на нефтени сондажи, 
усложнения, дълбочинни щангови помпи

СЛО НЕНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ 
СОНДА И С Д ЛБО ИННИ АНГОВИ ПОМПИ
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Доц. д-р Румен Кулев - r.kulev a v. g - Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“

COMPLICATIONS DURING EXPLOITATION OF OIL WELLS WITH SUCKER ROD PUMPS
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ABSTRACT

An overview of the complications during exploitation of 
      .   

modern methods for increasing the efficiency of the 
     -   -   

  . 

e  ord :    , , -
er rod pumps

l има високо съдържание на газ
l сондажите са наклонени. Дълбоко помпената експлоатация с щангови 

дълбочинни помпи е основен ефективен ме-
ханизиран способ начин  за експлоатация на 

нефтени сондажи. Около 5-40  от сондажния неф-
тен фонд в света се експлоатират по този начин. Тя се 
прилага в следните сондажи
 l С висока степен на оводненост и нисък газов фак-

тор
l в сондажи, при които производителността им се 

изменя в определени граници с широко изменя-
ща се производителност . Обезпечават се дебити 
от 1 до 500 m 24 h  

l в сондажи с дълбочина до 000 m.

Затруднение в прилагането на дълбоко помпената 
експлоатация с щангови дълбочинни помпи се на-
блюдава в сондажи в които
l в добиваният нефт се съдържат механични приме-

си
l съществуват условия за образуване на асфал-

то-смолисти парафинови отложения АСПО

иг. 1. Ра пределение на сло няващите актори при екс-
плоатация на не тени сонда и с щангови д лбо инни пом-
пи а словията на Р сия
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шава 10 . Когато не може да се обезпечи това усло-
вие на входа на помпата, под смукателния клапан, се 
монтира газов сепаратор. Чрез него се постига  об-
ръщане на потока от горе на долу и се използва раз-
ликата в плътността на газа и течността. Забойните 
сепаратори са едносекционни или многосекционни в 
зависимост от газосъдържанието.

С р е  ме  р мес

В съответствие с техническите изисквания на дълбо-
чинните щангови помпи, съдържанието на механични 
примеси не трябва да бъде повече от 0,05  от теоре-
тичния дебит. За решаване на този проблем на входа 
на помпата се монтира пясъчен сепаратор. Обикно-
вено той е от типа тръба в тръба. Външната тръба е 
с максимален диаметър и с дължина, съответстваща 
на скоростта, с която се образува пясъчната тапа в 
сепаратора, т.е не трябва да се допусне запълване на 
сепаратора преди да е завършил междуремонтния 
период на експлоатация.

П р оо р е

При дълбоко помпената експлоатация на нефтени 
сондажи един от основните проблеми, който въз-
никва е свързан с образуването и отлагането на па-
рафини в  колоната от ПКТ помпено-компресорните 
тръби , устиевото оборудване и тръбопроводната сис-
тема.  Натрупването им по вътрешната стена на ПКТ, 
води до понижаване на добива, намаляване на меж-
дуремонтния период на експлоатация на сондажите 
и ефективността на работа на помпеното оборудване 
2 . Парафинът, който се отлага в ПКТ над помпата и 

върху щангите, повишава натоварването на послед-
ните и на задвижването на помпата, с което се пови-
шава и разхода на енергия за издигане на течността 

Разпределението на усложняващите фактори при 
експлоатация на нефтени сондажи с щангови дъл-
бочинни помпи за условията на Русия е показано на 

  4 .

На  са показани основните откази на системата 
дълбочинна помпа - щангова колона - колона от пом-
пено-компресорните тръби ПКТ  1 .

ОСНОВНИ СЛО НЕНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТЦИЯТА 
НА НЕФТЕНИ СОНДА И С Д ЛБО ИННИ АНГОВИ 
ПОМПИ

Н е  с о о е    о   ом

В съответствие с промишлените наблюдения е уста-
новено, че съдържанието на свободен газ на входа на 
дълбочинната щангова помпата не трябва да надви-

ГЛ  АС  Д Р Л ЕЗАР 
ГЕОРГИЕВ е  препо-
давател към катедра 
„Сондиране, добив и 
транспорт на нефт и 
газ” в МГУ „Св. Ив. Рил-
ски”. Автор е на над 25 
научно -приложни ста-
тии  и доклади в облас-
тта на разработването 
и експлоатацията на 
нефтени, газови и га-

зокондензатни находища и е участвал в редица 
научно -изследователски проекти, национални и 
международни конференции, семинари и други 
форуми. Членува в „Българска асоциация Приро-
ден газ” и в Научно техническия съюз по минно 
дело, геология и металургия. 

иг. 2. Основни отка и на системата д лбо инна помпа - 
щангова колона - колона от  помпено-компресорните тр би 
ПКТ

ДОЦ  Д Р Р МЕН 
К ЛЕВ е преподавател 
към катедра „Сонди-
ране, добив и транс-
порт на нефт и газ” при 
МГУ „Св. Ив. Рилски” 
и понастоящем е неин 
ръководител. Автор 
е на над 22 научни и 
научно-приложни пуб-
ликации и на учебно 
пособие - курс  лекции 

по дисциплината „Машини и съоръжения за сон-
диране”. Участвал е в разработването на над 5 
научно-изследователски и прилижни проекти в 
областта на разработването и експлоатацията на 
нефтени и газови находища и провеждането на ре-
монтно възстановителни работи в сондажите от 
ПГ -Чирен.
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до устието на сондажа. Парафинът, 
отлагащ се в клапаните на помпата 
пречи на нормалното им функцио-
ниране и намалява коефициента на 
запълване на помпата. На   са 
показани технологиите за борба с 
асфалто-смолисти парафинови от-
ложения АСПО .

В е с о е   е

Дълбочините щангови помпи ра-
ботят нормално при вискозитет на 
добиваната течност по-малък от
25 сР. Увеличаването на вискозите-
та над тази стойност намалява ко-
ефициента на запълване. За да се 
обезпечи нормална работа на пом-
пата се използват следните съвре-
менни методи

l Монтиране на нагревател на 
входа на помпата

l Използване на разтворители, 
нагнетявани в извънтръбното 
пространство на сондажа и др.

Про с   е

Пропуските в двойката бутало - ци-
линдър и муфовите съединения на 
колоната от ПКТ зависи от множе-
ство фактори, като

следва да се вземат технологични 
мерки, изразяващи се в пълен кон-
трол на щанговата колона. За целта 
трябва да се използва амортизатор 
за щанговата колона. Предназначе-
нието на амортизатора е да намали 
инерционното натоварване на щан-
гите.

И ос е  ом е о ом ресор
е р

В сондажи с наклонени участъци 
или при наклонено насочени сон-
дажи с малък ъгъл на отклоняване, 
при използване на щангови дъл-
бочинни помпи може да се получи 
износване на ПКТ, вследствие на 
триенето на муфите на щанговата 
колона. Такова износване е показа-
но на  . 

иг. 3. Те нологиите а борба с ас алто-смолисти пара инови отло ения АСПО

иг. . И носване на ПКТ  вследствие на 
триенето на м ите на щанговата коло-
на

За намаляване на износването на 
ПКТ трябва да се спазват  следните 
изисквания

l Муфите на щанговата колона 
трябва да бъдат изработени от 
материал с по-ниска  твърдост 
от материала от който  е израбо-
тена ПКТ

l Използване на шарнирни муфи 
в наклонените участъци

l Използване на пластмасови 
протектори, поставени върху 
щанговата колона в наклонени-
те участъци.

l Използване на система за за-
въртане на ПКТ по време на екс-
плоатация . 

l Дълбочината на спускане на 
помпата

l Налягането между цилиндъра 
на помпата и входното налягане 
по време на цикъла нагнетява-
не  

l Депресия, която действа върху 
нагнетателния клапан по време 
на цикъла засмукване.

Неконтролираното натягане на 
резбовите съединения на ПКТ, не-
почистени резби и корозионното 
действие на пластовите вод  води 
до нарушаване херметичността на 
резбовите съединения 2 . За предо-
твратяване на загубите в резбовите 
съединения се използват специал-
ни смазки за уплътняване или на-
виване на специална уплътняваща 
лента ФУМ .

Ц о о р е 
 о  о о

Поради цикличното натоварване на 
щанговата колона, независимо от 
якостното  оразмеряване, настъп-
ва умора на материала, вследствие 
на което може да се получи скъс-
ване на щанговата колоната. За не 
допускане на този тип усложнения 
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ЗАКЛ ЕНИЕ

l За диагностициране на текущото работно състоя-
ние на системата дълбочинна щангова помпа - 
 щангова колона - колона от ПКТ, е необходимо да 
се провеждат периодични измервания. За целта 
се използва уред наречен динамограф. Неговото 
предназначение е измерване натоварването на 
щанговия състав по време на работа на дълбоко 
помпената инсталация.

l В последния етап на разработка на нефтените на-
ходища е целесъобразно да се оптимизира начи-
нът на експлоатация с използването на друг вид 
помпи например винтови , като за целта за всяко 
конкретно находище е необходимо да се направи 
детайлен технико-икономически анализ.
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Италианската компания ENI е провела през м. 
май изпитания на търсещия сондаж S M А-2  
в Meleiha license на Faghur Basin, намиращ се 

в западната пустинна област на Египет. Сондажът е 
дълбок 5090 m и пресича 18 m нефтонаситен интер-
вал в карбонски пясъчници. Сондажът дава стабилно 
по 2 00 барела дневно лек нефт и 400 000 стандарт-
ни куб. фута  попътен газ. Проектът е част от предпри-
етата  кампания за изучаване на дълбоко лежащите 
резервоари в тази част на страната.  

Според съобщение на агенция Ройтерс, цитирано 
от The Ne  ork Times, Energ .com, middleeste e.net, 
egiptindependent.com  и др.  компанията  ENI  ще запо-
чне  след месец-два да сондира за изясняване запа-
сите в ново газово находище Noor, открито в Shorok 
Concession Areа от акваторията на Египет, където 
през 2015 г. беше проучено най-голямото в региона 
газово находище ohr вече в експлоатация . Очаква 
се новото находище да бъде с до три пъти по-големи 
запаси.  Новината поставя под въпрос бъдещето на 
дългосрочния израелско-египетския договор за газо-
ви доставки.  Съобщава се и за понижаване цената 
на акциите на израелската енергийна компания Delek 
Drilling LP  с 5 . 

През юли ЕNI съобщи за втори сондаж B1- , разпо-
ложен в югозападната част на Meleiha license. Той се 
намира на 7 km от първия сондаж S M A2-  на дъл-
бочина от 452  m и пресича 5 m нефтонаситен ин-

ПО СВЕТА

ИЗПИТАНИЯ НА ДВА Т РСЕ И СОНДА А  
В   НА   ЕГИПЕТ

Р бриката ПО СВЕТА  в областта на про ването и добива на не т и га  специално а списание инно дело и геология  се води 
от ПРО . ВЕНЕ ИН ВЕ ЕВ

тервал в карбонски и от креда пясъчници. Сондажът 
доставя 51 0 барела  дневно лек неф.

Откриването на B-1  потвърждава високия потен-
циал за проучване и добив на Faghur Basin. ENI пла-
нира в близко бъдеще да проведе още търсещи сон-
дажи, разположени в близост до A-2  и B-1 , за да 
консолидира запасите, които може да се превърнат в 
нова добивна зона за ENI в Египет.

Очаква се производството да бъде насочено към 
вече съществуващи инфраструктури и след това да 
бъде изпратено до терминала Ел амра чрез същест-
вуващите тръбопроводи, след одобрение от Плана за 
развитие от страна на Министерството на нефта и 
нефтените ресурси.

ENI, чрез дъщерното си дружество International 
Eg ptian Oil Compan  IEOC , притежава 100  дял от 
лиценза за South est Meleiha. IEOC чрез оператив-
ната си фирма Agi a, която също се държи от IEOC и 
Египетската генерална петролна корпорация EGPC  
в момента произвежда 55 000 барела петролен екви-
валент на ден от египетската западна пустиня.

ЕNI присъства в Египет от 1954 г., където е основният 
производител с дял приблизително 00 000 барела 
дневно. Подобно производство се очаква да продъл-
жи да нараства през годината, благодарение на газо-
во находище ohr.
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РЕЗ МЕ

С изключение на Пирин, единствената планина на 
Балканския полуостров включена в Списъка на све-
товното наследство на НЕСКО, е Дурмитор в Чер-
на гора. Националният парк Дурмитор е изграден 
предимно от мезозойски скали, подлежащи на окар-
стяване. Установени са следи от три плейстоценски 
заледявания  циркуси, морени, ледникови езера и др. 
Националният парк е един от най-представителните 
карстови масиви в Европа с множество повърхност-
ни и подземни карстови форми. Настоящата статия 
представя накратко геолого-геоморфоложките ха-
рактеристики на Дурмитор.

К о  м  геология, геоморфология, карст, Дур-
митор, Черна гора

В списъка на Световното природно и културно 
наследство на НЕСКО са включени само две 
планини от Балканския полуостров. Освен На-

ционален парк Пирин, втората е Националния парк 
Дурмитор в Черна гора. 

Планината Дурмитор се намира в северната част на 
Черна гора, като най-високият връх е Боботов Кук 
252  m . Планинският масив е част от Динариди-

те и е изграден предимно от мезозойски варовици. 
Планината с площ 12  km  е втора по височина в Ди-
наридите след Проклетие Албански Алпи  с вр. Мая 

езерце 2694 m  1 .

ГЕОЛОГО ГЕОМОРФОЛО КИ ОСОБЕНОСТИ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ ПАРК Д РМИТОР ЕРНА ГОРА

Доц. д-р Константин Костов - kskostov geolog . as. g, Геологически институт при БАН, 
Доц. д-р Елена Чалич - .calic gi.sanu.ac.rs, Географски институт „ ован Цвийч“  
към Сръбската академия на науките и изкуствата, Белград, 
Инженер-геолог Наталия Костова - nskostova geolog . as. g, Геологически институт при БАН

GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF DURMITOR NATIONAL PARK, 
MONTENEGRO

Assoc. Pro . Dr. Konstantin Kostov - kskostov geolog . as. g, Geological Institute o  Bulgarian Academ  o  Sciences 
Assoc. Pro . Dr. elena ali  .calic gi.sanu.ac.rs, Geographical Institute “ ovan Cvi i ”, Ser ian Academ  o  Sciences 
and Arts 
Eng. Natali a Kostova nskostova geolog . as. g, Geological Institute o  Bulgarian Academ  o  Sciences

ABSTRACT

With the exception of Pirin, the only mountain on the 
Balkan Peninsula included in the UNESCO World Herit-
age List, is Durmitor in Montenegro. The Durmitor Na-
tional Park is built mainly of Mesozoic rocks that are 
subjected to karstification. Traces of three Pleistocene 
glaciers have been found: cirques, moraines, glacial 
lakes, etc. The National Park is one of the most repre-
sentative karst massifs in Europe with numerous sur-
face and underground karst forms. This paper briefly 
presents the geological and geomorphological features 
of Durmitor.

  geology, geomorphology, karst, Durmitor, 
е

Независимо от по-ниската височина от Рила, Пирин 
и Олимп, Дурмитор има ясно изразен алпийски ре-
леф с множество дълбоки циркуси, остри карлинги и 
трогови долини. 18 реликтни ледникови езера заемат 
дъната на някои от циркусите.

Северната граница на националния парк Дурмитор е 
кан она на р. Тара – най-дълбокия пролом в Европа 
с дълбочина 1 40 m. ивописният кан он на Тара е 
с дължина 82 km и е от най-предпочитаните обекти в 
света за практикуване на рафтинг и други екстремни 
спортове. Източната граница на планината е кан о-
на на р. Пива с дълбочина 1110 m – също един от 
най-дълбоките на континента 2 .
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Историята на природозащитната 
дейност в Дурмитор започва още 
от 1907 г., когато глациалното Чер-
но езеро в близост до градчето 

абляк понастоящем водещ ски 
и планински курорт в Черна гора  
е обявено за природна забележи-
телност. През 1952 г. Дурмитор е 
обявен за национален парк на го-
славия. Водосборният басейн на 
р. Тара е обявен за биосферен ре-
зерват по програмата на НЕСКО 
„Човек и биосфера“ през 1976 г. 

В 1980 г. националният парк Дурми-
тор е включен в Списъка на светов-
ното природно и културно наслед-
ство на НЕСКО.

ГЕОЛО КА И ТЕКТОНСКА 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА Д РМИТОР

Литоложкият строеж на планината 
Дурмитор е сравнително сложен. 
Доминират карбонатни скали с 
различна възраст, подлежащи на 
окарстяване, докато разкритията 
на кластични скали са спорадични 
и характерни за североизточното 
подножие на масива в околности-
те на гр. абляк. Карбонатният 
комплекс е представен от масивни 
сиви триаски, юрски и кредни варо-
вици и доломити. 

От тектонска гледна точка, плани-
ната Дурмитор заема гранично по-
ложение спрямо две главни тектон-
ски единици. гозападната част на 
планината спада към Тектонската 
единица Кучи, изградена от под-
лежащи на окарстяване масивни 
горноюрско-долнокредни варовици 
с дебелина 750 m и скалите от Дур-
миторския флиш с горнокредно-па-
леогенска възраст. Дурмиторският 
флиш е представен основно от кал-

иг. 1: ор оло ки граници и геоло ка с ема на национален парк Д рмитор. Отбе-
ля ана е линията на геоло кия про ил на иг. 2 по ro ic  с и менения

каренити и биомикрити с дебелина 
500 m    и  .

Дурмиторската тектонска единица 
е навлечена от североизток върху 
Кучката тектонска единица, като 
границата на навлака се следи от 
Ранисавския възсед . Дурмитор-
ската единица е съставена основно 

от слоести, масивни средно и го-
рнотриаски варовици и доломити с 
дебелина до 1000 m.

Тектонският натиск се изразява в 
наличието на впечатляващи гънки с 
различна ориентировка и симетрия 
(  .
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дава в магистърска програма „Карстова геоморфология“ към СУ „Св. Кл. Охридски“. 
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е участник в двадесет международни и национални научни и научно-приложни проек-
та. Член е на  Комисията по карста към Международния географски съюз IGU , Евро-
пейската асоциация за опазване на геоложкото наследство ProGEO , Работната група 
TERPRO към Международния съюз за кватернерни изследвания IN UA , Българското 
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ЗАЛЕДЯВАНЕ И ГЛАЦИАЛНИ  
ФОРМИ В Д РМИТОР

Изследването на ледниковите фор-
ми в Дурмитор започва в края на 

I -ти век и е свързано с името 
на проф. ован Цвийч, който пръв 
изучава следите от плейстоценски 
заледявания в планините на Бал-
канския полуостров, включително 
Рила и Пирин. Цвийч отделя две 
глациални фази в Дурмитор, отго-
варящи на алпийските глациали 
Рис и Вюрм. Три морфоложки типа 
ледници са дефинирани от сръб-
ския географ  долинни, карстови 
и подножни пиемонт ледници . 
Автор на рядко срещания термин 

иг. 3: Впе атляващи г нки по линията на Д рмиторския навлак в централната аст 
на националния парк.

„карстов ледник“ е Цвийч, подчер-
тавайки ролята на големите нега-
тивни карстови форми валози  в 
акумулирането на фирнова маса в 
Дурмитор 4, 5, 6 .

След Цвийч глациалната геоморфо-
логия на планината е изучавана от 
Милоевич 7  и особено от Предраг 
Джурович 1, 8 . Установяват се сле-
ди от три плейстоценски глациални 
фази – Миндел, Рис и Вюрм 9 . В 
последните години и български 
учени от гозападния Университет 
„Неофит Рилски“ участват в между-
народни проекти за геоморфолож-
ки изследвания в Дурмитор 10 .

Ледниковата морфоскулптура на 
Дурмитор е представена от целия 
комплекс планински глациални 
геоморфоложки форми. Особе-
но впечатляващи са карлингите, 
представляващи остри скалисти 
върхове, оформени от екзарацион-
ната дейност на съседни ледници 
(  . Оформени са всички ти-
пове алпийски циркуси и трогови 
долини, както и мутонирани скали. 
Осемнадесет ледникови езера зае-
мат дъната на някои от циркусите, 
С най-голяма площ и дълбочина 
е Черното езеро - 49,1 m 11,4 m 
по-дълбоко от ез. Окото от група-
та на Седемте рилски езера, чес-
то представяно в популярната ни 
географска литература и Уикипе-
дия като най-дълбокото ледниково 
езеро на Балканския полуостров .

КАРСТ И КАРСТОВИ ФОРМИ  
В ПЛАНИНАТА Д РМИТОР

Националният парк Дурмитор е 
един от най-представителните 
карстови масиви на Балканския 
полуостров и Европа. Карстовият 
ландшафт на планината силно впе-
чатлява дори опитни изследовате-
ли, работили в различни карстови 
райони на света. По морфоложки 
белези карстът в националния парк 
е гол и отчасти зачимен, от типа 
„класически карст“, присъщ на Ди-
наридите. Първите изследвания 
на карста за извършени от Цвийч. 
Впоследствие карстовите ланд-
шафти са изучавани от D urovic 1 . 
Многобройни експедиции на спеле-
олози от Сърбия, Черна гора, Пол-
ша, Франция и Великобритания са 

иг. 2: Геоло ки про ил на планината Д рмитор по Геоло ка карта на гославия в  1:100000  Картен лист абляк  с и ме-
нения 3
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със значителен наклон на склона – 
типичен представител на алпий-
ския карст.

Въртопите са разпространени в 
централните части на националния 
парк. Обикновено са разположени 
в дъната на циркусите. В някои слу-
чаи дъната им са отворени и пред-
ставляват понори губилища  на 
повърхностни води. В североизточ-
ната част на планината се намира 
област, в която въртопите са с из-
ключителна гъстота и плътност – 
пейзаж, който не може да бъде ви-
дян в карстовите райони на Бълга-
рия  .

Валозите увалите  съвпадат мор-
фоложки с циркусите в централ-
ните части на националния парк. 
Големите негативни карстови фор-
ми са акумулирали значително ко-
личество фирн през плейстоцена и 
са дооформени от екзарационното 
въздействие на Риския и Вюрмски 
ледници. 

Подземният карст в Дурмитор е 
представен от пропастни пещери 
със значителна дълбочина, като че-
тири от тях надхвърлят 500 m  ма 
на Ветреним брдима -775 m , Бунда 
яма -650 m , ма у Малом ломном 
долу -605 m  и Филиш -582 m . За 
сравнение, най-дълбоката пеще-
ра в България Колкина дупка до с. 
Зимевица, Понор планина -541 m  
е единствената в страната, която е 
по-дълбока от 400 m.

Пропастта ма на Ветреним брдима 
е открита и картирана през 1984 г. 
от експедиция на спелеолози от гр. 
Катовице, Полша. Входът се намира 
на 2170 m н.в. Пропастта се състои 
от система кладенци с максимал-
на дълбочина до 75 m, обливани от 
водопади. Пещерата завършва със 
сифон, като първоначалната дъл-
бочина е определена на 897 m. Пре-
цизно прекартиране с дигитални 
алтиметри, извършено през 2002-
2004 г. от белградския спелеоклуб 
ASAK под ръководството на д-р Еле-
на Чалич, показва денивелация от 
775 m, която е коректната дълбочи-
на на тази трудна и сурова пропаст 
(  .

През 2004 г. група български спе-
леолози от клуб „София“ успяха да 
проникнат до дъното на ма на Ве-
треним брдима.

иг. : Карлинг вр. Сто ина  ледниково е еро и моренни материали в Д рмитор

иг. 5: Стр кт рни обикновени  кари и д лбоки в ртопи в Д рмитор

изследвали над 00 пещери и про-
пасти 11 .

Повърхностните карстови фор-
ми са представени от целия спек-
тър морфоложко разнообразие на 
епикарста. Карите се наблюдават 
повсеместно, като най-голямо раз-

пространение имат обикновените 
структурни  кари, развити по сис-

теми тектонски пукнатини  . 
арактерно за високите планини, 

изградени от карбонатни скали, е 
и наличието на малки струйчати  
кари, представляващи паралелни 
улеи, образувани на повърхности 
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иг. 7. План и про ил на ма на Ветреним брдима – на -д лбоката пещера в Д рми-
тор по са т на Академи ния спелеокл б ASA  в елград 12

иг. 6. Окарстена пов р нина с мно ество в ртопи в Д рмитор

се спуска към дълбокия кан он на 
р. Пива, дава великолепни възмож-
ности за непосредствени наблюде-
ния на впечатляващи и за опитните 
геолози и геоморфолози гънки, раз-
ломи, ледникови и карстови явле-
ния.
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ЗАКЛ ЕНИЕ

Националният парк Дурмитор е 
прекрасен геоложки феномен, от-
стоящ само на 560 km първокласни 
пътища от София. Паркът предста-

влява отличен обект за наблюдение 
и изучаване на тектонски, карстови 
и глациални процеси и форми. Ви-
сокопланинският асфалтов път с 
високо качество, който пресича 
централната част на планината и 

Поводът за написването на 
настоящия текст е посеще-
нието на Националният парк 

Дурмитор от членове на Българ-
ското геологическо дружество 
по време на пътуването им за 
участие в Международния сим-
позиум „KARST 2018 – Expect the 
Unexpected“, 6 до 9 юни в гр. Тре-
бине, Босна и ерцеговина. Повече 
информация за форума - на стр. 26
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родължение от бр. -  г.

ПРОИЗВОДСТВЕНО ТЕХНОЛОГИ НИ РЕЗ ЛТАТИ ОТ 
МИННОДОБИВНАТА ДЕ НОСТ

До     ес е  о е   о
е 

Годишният добив на въглища, средносписъчната чис-
леност на персонала и производителността на труда 
са получени от информационните източници 10  и са 
дадени на  . 

От анализа на данните могат да се установят следни-
те констатации и обобщения

l В периода 1965-197  г., при едновременна работа 
на подземните въглищни рудници „Нови рудници“, 

 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕ НОСТ 
В ЗАПАДНОМАРИ КИЯ В ГЛИ ЕН БАСЕ Н   АСТ

оц. инж. юбомир арков

119-YEARS MINING ACTIVITY IN THE MARITZA-WEST COAL BASIN – PART II
ssoc. Pro . n . L ubomir Mar o

ABSTRACT
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РЕЗ МЕ

В статията са разгледани производствено-техноло-
гични резултати от миннодобивната дейност на Мини 
„Маришки басейн” ЕАД до момента на неговата лик-
видация. Посочени са количествените и качествени-
те показатели на добитите въглища по години. Раз-
гледана е структурата и числеността на персонала, 
организацията, управлението и производителността 
на труда като е направен анализ  на технико-иконо-
мическите показатели и са посочени основните из-
води и причини за състоянието на миннодобивното 
дружество, вкл. и тези довели до неговата техниче-
ска и фактическа ликвидация. В заключение авторът 
посочва, че в продължение на 25 години 1965 - 1987 
г.  добитите въглища от Мини „Маришки басейн” ЕАД 
достигат 2 до  млн. t при положителни икономиче-
ски показатели. 

„Надежда“, „ р.Смирненски“, „Гита Господинова“ и 
„Мин ор“ в продължение на девет години годиш-
ния добив на ДМП „Марбас“ е средно 2 800 000  - 
29 00 000 t. Този период се характеризира с вър-
хови средногодишни и финансово-икономически 
показатели на предприятието, в резултат на бър-
зото внедряване на комплексно-механизирания 
добив и комбайновото прокарване на фронтовите 
галерии. През 1972 г. са постигнати рекордните 
годишни производствени резултати в историята 
на предприятието от 2 976 000 t въглища, при ед-
новременна работа на 9,4 броя комплексно-меха-
низирани фронтове и парк от 12 броя руски ком-
плекси. Среднодневният добив от фронт е 605 t, 
производителността на забоен работник - 16,8 t
човекосмяна, а среднодневната скорост за на-
предване на фронтовете - 2,41 m денонощие .
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l Следващият период от 14 го-
дини 1974-1987 г.  с ежегоден 
добив на въглища от 2,2 до 2,4 
мил. t може да се оцени като 
стабилен, с добро технологич-
но и техническо равнище. Тези 
високи резултати се дължат не 
само на по-добрите минногео-
ложки и производствено-техни-
чески условия, но и на рацио-
налната организация на труда и 
добрата трудова и технологична 

та на Петър Крумов монтира 5 и 
демонтира 4 комплекса с обща 
дължина 060 m на фронтовете 
и постигна едно от най-високи-
те постижения за денонощен 
добив - 287 t. въглища. В съ-
щия рудник за периода 22.02. - 
25.0 .1984 г. бригадата на Ради 
Станчев прокарва 780,20 m. хо-
ризонтална галерия с галериен 
комбайн, с крепеж от метални 
пръстени, с диаметър 2,50 m 
като надминава с 69,60 m пре-
дишния национален рекорд на 
бригадата на Костадин Калудов 
от рудник „Мин ор”.

l След 198  г. до техническата 
ликвидация на всички действа-
щи рудници в „Маришки басейн” 
се установява обща и трайна не-
гативна тенденция за ежегодно 
намаляване на общия добив в 
предприятието. Годишните дан-
ни за добитите въглища сочат, 
че за този 20-годишен период, 
с изключение на 1987 и 199  г., 
когато има ръст спрямо предиш-
ната година, в останалите 18 го-
дини, произведените въглища 
ежегодно намаляват. Общият 
спад на добитите въглища за 
периода 1984-2002 г. възлиза 
на 1794,7 хил. t или средно с 
89,7 хил t всяка година.

Гореизложените етапи на годиш-
ните добиви почти кореспондират 
и с годишните показатели на ком-
плексно-механизирания добив, из-
ложени в  , която съдържа  
реализираните показатели за пе-
риода 1965-1992 г. Данните дават 
основание да се разграничат три 
етапа в развитието на комплексна-
та механизация на добивните рабо-
ти

ърви етап на промишлено внедря-
ване и усвояване на комплексната 
механизация в рудниците на басей-
на 1966 - 1969 г. . През този 4-го-
дишен период паркът на добивни-
те комплекси нараства от 1 на 11 
броя.

Вторият етап или етап на най-висо-
ко промишлено развитие на добива 
с механизирани комплекси 1970-
1976 г. . Този етап се характери-
зира с най-високи средногодишни 
производствени резултати в рабо-
тата на механизираните комплекси 

Година
Общ добив 

на въглища, 
хил. t

Въглища 
за реализа-

ция, 
хил. t

Средно-спи-
съчен 

състав на 
персонала, 

бр.

Производител-
ност на труда 

на лице от 
персонала, t
чов.годишно

Пепел на 
сухо гори-
во,  Аd ,

Обща влага 
на работно 

гориво, 
Wt

r,

Средна 
калоричност 
на въглища-

та, i
r, 

kcal kg

1965
1966
1967
1968
1969 2 948,0
1970 2976,9
1971 2976,0
1972 2986,1 8000 7
197 28 8,2
1974 2296,2
1975 2 14,1
1976 2227,1
1977 2181,0
1978 2181,7
1979 2456,6
1980 2422,7
1981 2 86,2
1982 2187,6
198 2212,7
1984 1967,8 5794 9,6
1985 1925,0
1986 1895,0
1987 22 5,
1988 1876,9 6014 12,1 1761
1989 1272,1 5 6 2 8,4 1741
1990 10 0,9 4515 228, 1740
1991 9 9,0 4155 2 0,0 17 5
1992 867, 4010 216, 49,61 4,7 1701
199 9 2,4 9 2,0 790 246,0 50,67 5,05 16 8
1994 88 ,9 878,9 677 240,4 49, 6,26 166
1995 788,4 782,7 612 218,0 50,00 5,69 1652
1996 790,8 786,0 700 214,0 50, 8 5,49 16 7
1997 6 0,8 626,8 0 189,0 50,42 6,00 161
1998 410,2 406,0 2582 159,0 50,24 5,66 16 7
1999 77,7 7 ,6 2208 171,0 50,84 5,8 1600
2000 14,2 10,4 2141 147,0
2001 0 ,7 295,0 891 41,0
2002 17 ,1 176,
200 ,2

дисциплина. Спадът в годишни-
те производствени резултати в 
сравнение с върховите пости-
жения се дължи в значителна 
степен на преустановяването на 
добивните работи в рудник „На-
дежда” през 197  г. и на рудник 
„Гита” през 1975 г. Това е време-
то и на националните рекорди 
по въгледобив и скоростно про-
карване на фронтовите галерии. 
В рудник „Смирненски” бригада-

Табл. 3. Добити в глища и прои водствено-те нологи ни ре лтати от миннодобив-
ната де ност
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повишена склонност към изкубявания и срутвания на 
скалите от непосредственото горнище, което налага 
голям допълнителен обем непроизводствени работи 
и рязко намалява производствените резултати. Тези 
неблагоприятни условия не съответстват на прилож-
ната област на комплексите ОМКТ и ОКП-70 и на тех-
ническата им характеристика.

Много сериозен е спадът на месечната скорост на 
добивните забои, на което практически се дължат 
лошите производствени резултати. Рекордно ниски 
са резултатите на рудник „Гита Господинова” през 
1992г., когато и механизираните и ръчните фронтове 
са реализирали средномесечен напредък от 6,  m. За 
същата година средно за предприятието месечната 
скорост на напредване на механизираните фронтове 
е 14,4 m, а на ръчните - 5,6 m.

за целия 4-годишен период  средноденонощен добив 
- 564 t за денонощие, производителност на забоен ра-
ботник -16,8 t чов.смяна и средноденонощна скорост 
на напредване - 2,0 m.

ретият етап е период на влошаване на работата на 
комплексно механизираните фронтове 1980-1998 г.  
и е свързан с непрекъснатото увеличаване на дълбо-
чината на разработване над 110-120 m, нарасналата 
степен на тектонска нарушеност на добивните учас-
тъци и повсеместно прилагане на комплексите ОМКТ 
и ОКП-70 във всички природни условия на басейна, 
за което свидетелства високият относителен дял на 
механизирания добив от общия добив на фронтове-
те 75-88 . Сложните условия за експлоатация на 
фронтовете, предизвикват увеличен скален натиск, 
интензивно самообрушаване на въглищният забой, 

Години

Брой механизирани  
комплекси Коеф.за 

използ-
ване

Производи-
телност на 

пласта, 
t m2

Срeдна 
дължина 

на фронта, 
m

Средна скорост за 
напредване, m

Годишен добив на 
въглища с механи-
зирани комплекси, 

t годишно

Средно дне-
вен добив  в 
мех. фронт, 

t ден

Производител-
ност на  за- 

боен работник, 
t чов.смяна

Относителен 
дял на механ. 

добив от  
общия, 

в налич-
ност в работа за  месец за  ден

1965  1    0,50 0,85 ,289 50,0 21,8 0,85       25 059 162 8,0 0,98
1962  2  1,66 0,81 ,571 51,4 46,9 1,8     172 121 60 12,7 6,5
1967  4  , 2 0,90 ,407 58,6 45,7 1,79     97 7 92 16, 16,
1968  9  7,25 0,84 ,550 60,2 4 ,2 1,68     815 541 67 1 ,5 2,6
1969 11  7,78 0,69 ,694 64,0 55,2 2,16   1 19  542 508 17,4 46,4
1970 12  8,44 0,72 ,770 66,1 59,8 2, 4   1 472 109 579 17,1 54,5
1971 12  9,41 0,82 ,797 67,4 60,5 2, 6   1 748 55 50 17,6 64,1
1972 12  9, 9 0,87 ,748 67,0 61,6 2,41   1 744 781 605 18, 64,1
197 11  9,45 0,89 ,748 71,0 56, 2,19   1 721 584 16,8 65,5
1974 12  9,56 0,8 ,675 74,4 45,4 1,77   1 422 440 48 14,9 66,9
1975 12  8,10 0,8 ,871 84,4 45,7 1,46   1 86 464 548 15,7 65,
1976 1  8,10 0,8 ,947 92,1 40,2 1,54   1 419 004 556 16,2 68,8
1977 1  9,74 0,84 4,128 92,2 5,2 1, 5   1 567 126 508 1 ,7 77,6
1978 1 11,77 0,87 4,267 8 ,9 0,1 1,21   1 567 566 445 14,4 77,6
1979 1 11,75 0,85 4,115 75,1 40,1 1,5   1 876 582 507 14,8 82,5
1980 16 12,49 0,84 4,12 77,1 7,0 1, 4   1 764 897 428 12,5 80,6
1981 17 1 , 4 0,84 4,0 2 72,6 40,4 1,44   1 895 655 421 11,2 85,4
1982 16 1 ,42 0,84 4,0 5 71,8 6,4 1,29   1 697 4 5 75 9,9 8 ,8
198 16 1 ,00 0,82 ,955 76,8 5,0 1,22   1 658 850 72 10, 81,9
1984 16 1 ,09 0,76 4,075 74, 0,7 1,17   1460474 55 10,0 80,5
1985 18 12,1 0,85 4,248 72,5 0,4 1,09   1 61 940 7 9,7 77,5
1986 1 10,9 0,87 4, 60 72,5 1,8 1,14   1 18 995 64 9,5 75,8
1987 1 10,5  0,81 4,595 72,0 9,0 1,40   1 626 895 462 12,0 78,0
1988 1 11,11 0,85 4,670 66,9 1,6 1,14   1 14 042 56 10,2 75,5
1989 1  8, 1 0,64 4,822 72,1 26,5 1,00     920 275 47 9,9 78,
1990 12  7,55 0,6 4,850 67,0 26,8 1,04     788 555 40 9, 80,5
1991 10  7,4 0,74 5,025 68,8 2 ,5 0,92     724 249 16 8,5 82,0
1992 11  8,78 0,80 4,8 7 71,2 19,6 0,76     709 54 262 7,1 86,
199 12 7,8 0,65 4,816 70,5 24,7 0,97     794 562 4 9,4 88,5
1994 12 6,92 0,58 4,786 69,9 26, 1,0     7 2 18 45 10, 87,9
1995 11 7,50 0,68 5,060 72,9 19,5 0,76     648 25 282 7,9 87,4
1996 7,66 5,11 69,5 20,1 0,78     658 102 278 7, 90,5
1997 6, 2 5,117 69,5 20,7 0,81     559 270 288 8,1 95,0
1998 ,42 5,101 64,6 25,5 1,0     44 80 9 9, 9 90,1

Табл. . Основни пока атели на ме ани иран добив с комплекси в ини ари ки басе н  АД



В ГЛЕДОБИВ

ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     7-8/2018

В сравнение с реализираните ре-
зултати през втория етап, средно-
денонощното натоварване през 
1992 г. се намалява 2,  пъти, сред-
ната сменна производителност на 
забоен работник 2,6 пъти и средно-
денонощната скорост на напредва-
не ,17 пъти.

Аналогично на добива в сравне-
ние с 1988 г. обемът на прокара-
ните подготвителни изработки по 
механизиран начин, с галерийни 
комбайни през 1992 г. се нама-
лява от 12 468 m на 971 m или с 
68,2 . Най-голямо снижение е реа-
лизирано в рудник „Гита Господино-
ва” - 81,1 , след това в рудник „ р.
Смирненски” и най-малко в рудник 
„Мин ор” - 57,4 .

Основните причини на значително 
по-ниските резултати при прокар-
ването на подготвителните галерии 
се свеждат до следното

l Увеличаването на дълбочина-
та от повърхността над 120 m 
предизвиква допълнителна не-
производителна работа за ук-
репване на горнището и въглищ-
ната стена, при напредък на 
технологичния цикъл над 1 m.

l Въвеждането в работа на 
по-тежки специални профили 
за метален крепеж КОП-28 и 
КУП-29 , които са с около 0  
по-тежки от камбанния профил, 
с линейна маса 21,5 kg, съответ-
но затрудняват закрепването на 
минните изработки.

l Преминаването към по-голямо 
напречно сечение със светъл 
диаметър от 2,5 m на 2,80 m уве-
личава обема на минната маса 
за изкопаване, натоварване и 
транспортиране.

l Интензифицирането на подува-
нето на долнището на пласта 
при навлизане на дълбочина  
над 120 m.

l Недостатъчната теглителна спо-
собност на наличните лебедки 
малки безконечни въжета  не 

могат да извозват увеличената 
дължина на бункер-влака при 
по-голямо напречно сечение и 
особено при по-голям наклон от 

 до 5о. 

осигурява от рудник „Мин ор”, 
където въглищните запаси са 
по-високопепелни.

l Във връзка с горното отчетните 
годишни данни за съдържание-
то на пепел на сухо гориво, за 
периода 1992-1999 г. 8 годи-
ни , се колебаят от 49,61  през 
1992 г. до 50,84 , или средно 
уравновесената пепел по годиш-
ните добиви е 50,12 . 

l Общата влага на работно гори-
во варира също така в малки 
граници - от 4,7  през 1992-
ра до 6,26  през 1994 г. или за 
осемгодишния период средно- 
претеглената  стойност възли-
за на 5,54 , т.е. добитите въ-
глища са с висока влажност.

l Общата сяра на сухо гориво е 
5-6  за 199  г. и според  12  е 
най-високата от всички лигнит-
ни басейни, а летливите веще-
ства са 58 .

l Долната топлина на работно 
гориво за периода 1988-1999 г. 
12 години  добре илюстрира 

трайната тенденция за ежего-
ден спад на калоричността на 
добитите въглища от 1761 през 
1988 г. до 1600 kcal kg през 
1999 г. или със 161 kcal kg 
по-малко.

Година 

Общ  
добив на 
въглища, 

хил.t

Въглища за 
реализация, 

хил.t

Пепел на 
сухо гориво, 

Аd, 

Обща влага 
на работно 

гориво, t
r,

Обща сяра на 
сухо гориво, 

St
d, 

Долна топлина 
на изгаряне на 

работно гориво, 
i
r kcal kg

1988   1876,9 47,5 1761
1989   1276,1 1741
1990   10 0,9 1740
1991     9 9,0 17 5
1992     867, 49,61 1704
199     9 2,4 9 2,0 50,67 16 8
1994     88 ,9 878,9 49, 166
1995     788,4 782,7 50,00 1652
1996     790,8 786,0 50, 8 16 7
1997     6 0,8 626,8 50,42 161
1998     410,2 406,2 50,24 5,66 16 7
1999     77,7 7 ,6 50,84 5,8 1600

Средно 
1992-1999 10804,4 5,8 1695

Средно 
1992-1999 5681,5 4786,0 50,12 5,54 1648

К ес е  о е   с о о
 ро    ре

Стоковата продукция на рудници-
те са сурови непресети лигнитни 
въглища, с изключение на рудник 
„ ристо Смирненски”, където има 
построена естакада и пресевна 
инсталация за въглища клас над 
40 mm, и възможност за допълни-
телно ръчно скалоотбиране. В дру-
гите рудници се прилага само ръч-
но скалоотбиране на едрите скални 
късове.

Качествените показатели на доби-
тите въглища от събраната инфор-
мация, за периода 1988-1992 г. са 
групирани в  .

Те позволяват да се направят след-
ните констатации

l В разглежданият период от 12 
години 80  от произвежданите 
въглища се добиват по механи-
зиран начин с комплекси. При 
тази добивна технология екс-
плоатационното замърсяване на 
добитите въглища е значително, 
тъй като е невъзможно селек-
тивно изземване на въглищните 
пачки. Освен това по-качестве-
ните въглища на дълбочина под 
120 m от рудниците „Гита”, ”Гита 
Господинова” и „ р. Смирненски” 
са иззети и основният добив се 

Табл. 5.Ка ествени пока атели на добитите в глища в ини ари ки басе н
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l В следващите години производ-
ствената мощност намалява до 
2,2-2,4 мил. t, като пропорцио-
нално на спада в производство-
то се снижава и числеността на 
персонала до около 6500 чове-
ка.

l Този процес добре се илюстри-
ра от данните в таблицата. Виж-
да се ,че от 1988 до 2001 г. за 1  
години съкращението на персо-
нала е общо 512  души или 6,7 
пъти, като ежегодно средноспи-
съчният състав на персонала  
намалява с 94 човека.

Обща трайна тенденция за всички 
структурни звена на търговското 
дружество е ежегодното, постоянно 
намаляване на персонала. В срав-
нение с 1988 г. персоналът на дру-
жеството се е намалил с 2004 чове-
ка , . Общо за рудниците това 
снижение е 1456 души или 0,8 , а в 
Централната ремонтна база ЦРБ  -

5,8 , в Автобазата - 15,2 , в Кому-
нално битовото стопанство КБС  -
71,8  и в Централното управление -
28,6 . Практически за същия пе-
риод е ликвидирана дейността на 
отдел „Капитално строителство„ 
СМР  и персоналът е съкратен. По 

отделни рудници най-голямо е съ-
кращението на рудник „Нови рудни-
ци„, който е предаден като участък 
към рудник „Мин ор„ през 1990 г.. 
След това следват рудниците „ р. 

Средноуравновесената калорич-
ност за дванадесетгодишният пе-
риод е 1695 kcal kg, а за осемго-
дишния -1648 kcal kg. За новият 
рудник „Здравец” калоричността 
на добитите въглища при негова-
та производствена дейност е най-
ниска – 1500 kcal kg за 2000 г. и
1510 kcal kg за 2001 г.

Лигнитните въглища от Западнома-
ришкия басейн са предназначени 
само за енергийно гориво. Поради 
високата си пепел и естествена 
влага, ниска калоричност, крехкост, 
високо съдържание на обща сяра и 
склонността им към раздробяване 
и разпадане от атмосферното влия-
ние, те не намират приложение като 
масово твърдо гориво за отопле-
ние на населението.

С р р   с е ос   ерсо
 ор   р   р
е е о

От наличните данни за общата 
средносписъчна численост на пер-
сонала в дружеството могат да се 
направят следните изводи

l В рекордната по добив на въ-
глища 1972 г. по данни от 5  
средносписъчният състав на  
„Марбас“ е бил 8000 души при 
едновременна работа на 6 руд-
ника.
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иг. 7. Стр кт ра и органи на правление на ини ари ки  басе н к м 01.07.1 3 г.

  ини                         тдели, обслужващи основното производство

Смирненски“ - 21,2 , „Гита Господи-
нова“-18,4 , и „Мин ор“- 7,4 .

Организационно производствената 
структура на предприятието, след 
предприетите от ръководния екип 
мерки за съкращение на ненужния 
персонал, се характеризира със 
значително по опростена и нама-
лена  по брой на специалистите и 
служителите управленска структу-
ра. Тази нова структура от 01.07.
199  г. е представена на  .

Про о е ос   р

Най-обективна характеристика 
на производителността на труда 
в дружеството  са произведените 
въглища на едно лице от среднос-
писъчният състав на персонала на 
цялото предприятие. От наличните 
данни за този важен показател се 
установява, че

l Най-висока производителност 
на труда е реализирана през ре-
кордната  по годишен добив на 
въглища 1972 г. – 7 ,  t чов.
годишно с 6 броя действащи 
рудници и среднописъчна чис-
леност на персонала 8000 души 
5 , т.е. през периода на върхови 

годишни производствени резул-
тати 196 -197  г. .

l През следващия технологиче-
ски стабилен период от десет 
години 1974-198  г. , с ежего-
ден добив от 2,2 – 2,4 млн. t въ-
глища липсват конкретни данни, 
но предвид преустановената 
дейност на рудник „Надежда“ 
през 197  г. и рудник „Гита“ през 
1975 г. средногодишният спи-
съчен състав на дружеството е 
намален до около 6500 човека 
и средната годишна производи-
телност е приблизително 50 t  
чов. годишно.

l През третия период на произ-
водствена дейност от 198  г. - до 
2002 г., характерен с ежегодно 
намаляване на добитите въгли-
ща от 1 965,8 хил. t до 0 ,7 хил. t.
Снижава се и натуралната про-
изводителност от 12,1 t чов. 
годишно спада на 147 t чов. го-
дишно през 2000 г. или 2,1 пъти.

Всички показатели за производи-
телността на труда и общо за  Мини 
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„Маришки басейн“ за петгодишен 
период 1988-1992 г.  са дадени в 

  при едновременна работа 
на три рудника. От нея се констати-
ра ежегодно снижаване на всички 
натурални показатели за произво-
дителност на труда, като годишната 
производителност общо за рудни-
ците от 97,  t намалява  в 1992 г. 
на 265,4 t или с ,2 . Съществен 
дял за спада на този показател на 
производителността на труда има 
рудник „Гита Господинова“, където 
тази реализирана производител-
ност е от 1, 8 до 1,91 пъти по-ниска 
от средната и от 1,95 до 2,52 пъти 
по-ниска от постигнатата в рудник 
„Мин ор“.

АНАЛИЗ  НА ТЕХНИКО ИКОНОМИ
ЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ   ОСНОВНИ 

ИЗВОДИ И ПРИ ИНИ ЗА С СТОЯ
НИЕТО НА МИННОДОБИВНОТО 
ДР ЕСТВО

Обобщените технико-икономически 
резултати 199 -2001 г., за който пе-
риод разполагаме с отчетни ведом-
ствени данни 9, 10  са приведени 
на  .

Те дават основание за следните 
констатации и обобщения

l В резултат на ценообразува-
нето на стоките и услугите по 
действащият пазарен меха-
низъм след 1991 г. общите го-
дишни разходи за дейността на 
дружеството за периода 199 - 
1998 г. до въвеждането на ва-
лутния борд нарастват с хипе-
ринфлационни темпове. За тези 
шест години разходите достигат 
18,1 млн. лв. или 28,5 пъти по-
вече от началната 199  г. при 
реализирани въглища 2,  пъти 
по-малко.

l Пазарното формиране на про-
дажните цени обаче не се при-
ложи във въгледобива, тъй като 
с действащият ценоразпис  и  
разпоредби на Министерски 
съвет до 1.6.1999 г.  1  , цени-
те на въглищата в лева ТУГ са 
фиксирани и по-ниски на тези 
на вносните въглища и произ-
водствената им себестойност. 
Поради тази основна причина, 
въпреки държавните субсидии, 
общите приходи от дейността 
са значително по-ниски от раз-
ходите, а годишният финансов 
резултат е отрицателен, с еже-
годно нарастващи стойности 
под действие на хиперинфла-
ционните процеси в страната. 
Това увеличи скокообразно про-
изводствената себестойност на 
въглищата. При годишна загуба 
през 199  г. от 421, 98   хил. лв. 
в края на 1998 г. тя се покачва 
22 пъти до 9 181,795 хил. лв., 
като разходите на тон условно 
гориво реализирани въглища 
себестойността  са 65 пъти 

по-високи. 

l Разходите за възнаграждения 
на персонала и за осигуровки 
нарастват с темповете на ин-
флацията и представляват ва-

ПОКАЗАТЕЛИ 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г.

ОБ О ЗА РУДНИЦИТЕ

1

На забоен работник в добивните 
изработки,t чов.см. в т.ч.
   - в комплексно-механизираните фронтове
   - в ръчните фронтове

8,86
10,151
6, 70

8,814
9,868
6, 60

8,082
9, 06
5,2 5

7,278
8,545
4, 41

6,054
7,121

,109

2

На зает работник в добивните участъци, t
чов.смяна, в т.ч.
   - в комплексно-механизираните участъци
   - в участъците с ръчни фронтове

4,778
5,64

,246

4,251
4,866
2,920

4,270
4,997
2,667

,807
4,581
2,950

, 5
4,179
1,492

На забоен работник в подготвителните 
изработки, m чов.смяна
   - при комбайново прокарване
   - при прокарване с ПВР

0,
0, 6
0,16

0,26
0,29
0,10

0,26
0,27
0,17

0,27
0,28
0,15

0,22
0,2
0,09

4

На зает работник при прокарване на 
фронтови галерии, m чов.смяна
   - на 1 подземен работник, t чов.смяна
   - на 1 работник от средносписъчния 
     състав, t чов.смяна

0,16
,57

2,06

0,10
2,59

1,64

0,08
2,10

1,61

0,10
2,18

1,57

0,08
2,09

1,44

5

На едно лице от средносписъчния състав на 
дружеството
   - t чов.смяна
   - t годишно

1,89
97,

1,50
09,8

1,47
06,4

1,44
295,4

1, 2
265,4

ОБ О ЗА МИНИ „МАРИ КИ БАСЕ Н„ АД 

1

На едно лице от средносписъчния състав на 
дружеството
-t чов.смяна
- t година

1,48
12,1

1,14
2 8,4

1,09
228,

1,12
2 0,0

1,06
216,

З е е  1. Производителността на труда на основните работници т.1, 2,  и 4  е определена 
за присъствения състав на работниците въз основа на отработените човекосмени.

 2. Данните за годишната средна производителност общо за дружеството са из-
числени за целия средносписъчен състав на дружеството, който включва рудници-
те, ЦРБ, автобаза, комунално-битово стопанство, капитално строителство СМР  и 
Централно управление на Мини „Маришки басейн“.

Табл. 6. Прои водителност на тр да в ини ари ки басе н

Общо за дружеството с помощните 
поделения производителността на 
едно лице от персонала за разглеж-
дания период е намаляла от 12,1 
на 216,  t г. 0,7 .

В сравнение с други минни обекти 
от страната като Мина „Бистрица” и 
Мини „Балкански басейн” тази про-
изводителност е в пъти по-висока. 
Като се има предвид обаче сравни-
телно високото ниво за българския 
въгледобив на Мини” Маришки ба-
сейн” по степен на механизация и 
автоматизация на производствени-
те процеси, общата констатация и 
оценка е, че производителността на 
труда е незадоволителна.
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жен фактор за по-високата производствена се-
бестойност на въглищата. Тяхното относително 
участие, уравновесено по реализираните въгли-
ща за 199  -1998 г. е 57,4  от общите разходи за 
дейността. За същият период годишните трудови 
разходи са се увеличили 18 пъти, а на лице от пер-
сонала 4 пъти.

l В следващите три години 1999-2001 г.  Мината 
работи с регистрация „Мина „Здравец”, в състав 
рудник „Мин ор” и рудник „Здравец” в условията 
на валутен борд. Извършена е обмяна на парите - 
1000 лв. за 1 лв. От   се вижда, че продъл-
жава спадът на производството на въглища с 21  
спрямо 1999 г., разходите на тон реализирани 
въглища са от 2 до 4 пъти по-високи от средна-
та продажна цена, предвид ниската калоричност 

1500-1600 kcal kg   и  счетоводната  годишна за-
губа от въгледобивната дейност е значителна  - от 
12,6 млн. лв. за 1999 г. до 2,6 мил. лв през 2001 г.

l Показателят рентабилност на приходите от про-
дажби на Мини „Маришки басейн“ през деветго-
дишния период е с много високи отрицателни 
стойности от минус 198 до минус 2 , което до-
казва високи темпове на системна декапитализа-
ция на дружеството. По тази причина дружеството 
има остра нужда от парични ликвидни средства 
за извършване на своята дейност. Неплатежоспо-
собно е да изплаща своите задължения в размер 
на 15 002 хил. лв. към 1.12.1999 г. и няма източ-
ници за финансиране на инвестиции, свързани с 
покупка и ремонт на технологичното оборудване и 
резервни части. 

П О К А З А Т Е Л И мярка 199  г 1994 г 1995 г 1996 г 1997 г 1998 г 1999 г 2000 г 2001 г

Въглища за реализация хил. тона 9 2,0 878,9 782,7 786,0 626,8 406,0 7 ,6 10,4 295,0

Среден списъчен състав на персо-
нала брой 790 677 612 700 0 2582 2208 2144 891

Общи разходи за дейността хил.лв 6 4 812 787 071 11 4 05 2 4 0 786 1  865 429 18 092 440 2 0 9 14597 107 0

Общи приходи от дейността 
    със субсидии 
    без субсидии

хил.лв 481 9 5 - - - - - - -    8 66

хил.лв 212 826 268 578 409 99  991 571 8 42  4 2  8 910 645 104 2   7671   8124

Общ размер на производствените 
субсидии от държавния бюджет хил.лв 269 109 - - - - - - -   8 66

Финансов резултат от дейността  
    със субсидии  
    без субсидии

хил.лв -15288 - - - - - - - -2 64

хил.лв -421 98 -518 49 -724 906 -1 4 9 215 -5 441 997  -9 181 795 -12607  - 926  -2606

Приходи от продажби на въглища хил.лв 150 188 184 71 255 602 675 890 6 071 6 4    51 92 901    55 4    5244 -

Средна цена на въглищата за реа-
лизация лв t 162,24 209,77 26,55 859,92 9 686,67 12 791,00 14,81 16,89 18,29

Разходи на тон реализирани въгли-
ща 

лв t 681,1 895,52  1449,22  092,60 22 120,69  44 562,66  61,66  7, 6  6, 7

лв ТУГ 2910 784 6141 1 224 96 000 190 555 270

Приходи на тон реализирани 
въглища 
    със субсидии 
    без  субсидии

лв t 526,07 - - - - - - - 28, 6

лв t    228, 5 05,58    52 ,06 1261,54  1  4 8,79 21 947,40  27,92  24,71  27,54

Загуба на тон и ТУГ реализирани 
въглища без субсидии

лв t    452,77 589,9    926,16 18 1,06 8682,19 22 615,26  ,74  12,65    8,8

лв ТУГ 19 4 249 924 78 0 7 678 96705 148 - -

Средна месечна брутна работна 
заплата на лице от персонала лв 521,08 6977,75 10 6 ,25 19 56 ,50 226 698,41 249,08 6,00 297,00

Годишни трудови разходи на лице от 
персонала за заплати и осигуровки лв чов.год 96561 128 299 189 91 5 6971 2 246 8  29  580 942 2917 -

Счетоводна загуба на лице от персо-
нала за заплати и осигуровки лв чов.год -111 41 -141 007 -200694 - 88 977 -1 6 4 2 -  556 079 -5709 -18 4 -2925

Относителен дял на трудовите от 
бщите разходи за дейността 57,6 59,9 60, 54, 5 ,9 47,0  7,80  5 ,80 -

Рентабилност на приходите от про-
дажби без производствени субсидии   -199,28   -19 ,05 -177,06 -145,14 -64,60 -10 ,04 -120,84 -51,18 - 2,08

От 01.07.1997 г. се въвежда валутният борд – 1000 лв.  1 DM

Табл. 7. инансови и икономи ески пока атели а периода 1 3- 2001 г на ини ари ки басе н
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Другите причини за тежкото финансово състояние на 
дружеството са

l Много сложните минно-геоложки, геомеханични и 
експлоатационни условия, описани в първата част 
на статията, които довеждат до сериозен спад в 
производството на въглища  и производителност 
на труда.

l Добиваните с механизирани комплекси въглища, 
които съставляват около и над  80  след 1977 г. 
до 2002 г. се изземват валово, което значително 
увеличава замърсяването им със стерилни про-
слойки. Освен това по-качествените въглища на 
дълбочина под 120 m от северозападните рудни-
ци „Гита”, „Гита Господинова“ и „ р. Смирненски” са 
иззети и основният добив се осигурява от рудник 
„Мин ор”, а накрая от рудник „Здравец”, където 
въглищните запаси са високопепелни над 50  и 
продажната цена на тон условно гориво е ниска. 

Дългогодишната трайно неефективна, губеща мин-
нодобивна дейност на Мини „Марбас” и липсата на 
перспективи за рентабилна дейност наложиха техни-
ческата ликвидация на всички рудници от Западно-
маришкия лигнитен басейн.

Общата продължителност на въгледобива от басейна 
е 119 години от 1885 до 200  г..

ТЕХНИ ЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ НА МИНИ „МАРИ КИ 
БАСЕ Н    

През 1997 г. Мини „Маришки басейн” ЕАД бе преобра-
зувано в Мина „Маришки басейн” ЕООД. Това друже-
ство осъществява своята дейност с две подземни 
мини „Мин ор“ и „Меричлери“ , Централна ремонтна 
база, Автобаза и Минноспасителна станция. Мина 
„Мин ор” фактически е най-големия рудник от редица 
години и в него се добиват около 50  от въглищата 
на предприятието, при най-малки производствени 
разходи. Рудниците „ р.Смирненски” и „Гита Господи-
нова” са обединени структурно като участъци в мина 
„Меричлери”. Поради трайна икономическа неефек-
тивност в резултат на сложни геомеханични условия 
за експлоатация „Гита Господинова” прекратява своя-
та производствена дейност през 1998 г. и преминава 
в техническа ликвидация. Участък „ р. Смирненски” 
също осъществява ликвидационна дейност, като съ-
щевременно изземва с един механизиран фронт въ-
глищните запаси в предпазния стълб на основните 
хоризонтни галерии.

На основание Решение  56 от 19.06.2000г. на Ми-
нистерския съвет дружеството е обявено  в ликвида-
ция от 0.06.2000 г.

От него се отделя като самостоятелно дружество 
Мина „Здравец” ЕАД в състав   рудник „Мин ор” и руд-
ник „Здравец” от същата дата. Рудник „Здравец” е въ-
веден частично в експлоатация през ноември 1998 г. 
Експерименталният добив  от този рудник от1999 до 
май 2002 г. с първи и втори механизирани фронтове 
доведоха до незадоводителни производствени резул-

тати и влошиха финансовото състояние на новото 
дружество. Причините за това са следните

l Ниска калоричност на добиваните въглища, което 
води до рязко снижена продажна цена

l Сложни минно-геоложки и геомеханични условия 
за експлоатация

l Липсата на пазар за добитите нискокачествени 
въглища в страната.

Миннодобивната дейност в рудник „Здравец” е пре-
кратена през месец май 2002 г., а в рудник „Мин ор” 
до края на 2002 г. През 200  г. в двата рудника са 
извършени всички ликвидационни работи. На свое 
заседание на 06.02.2004 г. Междуведомственият 
експертен съвет МЕС  с протокол 1 от 2004  г. са 
приети заданията за изготвяне на проектите за тех-
ническата ликвидация на надземните технологични 
комплекси на двата рудника. Всички ликвидационни 
и рекултивационни работи са реализирани до 2017 г..

ЗАКЛ ЕНИЕ

След създаването на Държавното минни предприятие 
ДМП  „Маришки басейн“ през 1947 г., успоредно с из-

граждането на 6-те подземни рудници, бързо се раз-
вива и нараства добивът на въглища. В продължение 
на 25 години 1965 - 1987 г.  добитите въглища достигат 
2 до  млн. t при положителни икономически показате-
ли. Тези високи резултати се дължат не само на по-до-
брите минно-геоложки условия, но и на следните тех-
нологични постижения

Пром е о  е р е   с о е  р е 
 е о  с ме р  ом е с

За първите 4 години след внедряването се доставят и 
монтират 10 бр. добивни механизирани комплекси в 
рудниците, с които механизираният добив от общия на-
раства с 46,4   . Следващият етап от 10 години 
1970 - 1979 г.  се характеризира с най-високи сред-

ногодишни производствени и технологични резулта-
ти в работата на механизираните комплекси за целия 

4-годишен период на работа

l среден годишен добив на въглища от 1,592 млн. t, 
който съставлява 68,7  от общия добив на фронто-
вете

l среднодневен добив от механизиран фронт - 5 2 t 
при средна дължина 77,9 m на фронта

l средна производителност на забоен работник - 
15,95 t чов.смяна

l среден брой на механизираните комплекси в 
работа - 9,57.

Про р е  с о е о о е  р о  
о ме р   с ер  ом е с

За повишаване скоростта на прокарване на фрон-
товите галерии и производителността на труда през 
1970 г. се внедри механизираното прокарване с гале-
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рийните комбайни ПК-7, а през 1975 г. - тип 4ПУ. През 
1970 г. се разработва и прилага нова технологична 
схема за транспорт на въглищата и доставка на мате-
риалите. Тя се състои от висящ претоварач, движещ 
се по монорелсов път, бункер-влак от 14 вагонетки с 
дънно разтоварване и ранжирна инсталация с тегли-
телна сила 1200-1 00 kg s. Галерийният комплекс е 
конструиран и произведен от конструкторското бюро 
и Централната ремонтна база ЦРБ  на Мини „Марбас“. 
С използването на тази високо производителна техно-
логия за прокарването на галериите в периода 1988 -  
1992 г. средната месечна скорост достига 120 -150 m, а 
относителният дял на комбайновото прокарване 89 .

Увеличаване на производствената годишна мощност 
на рудниците чрез капиталово минно строителство и 
реконструкция на основния транспорт на въглища със 
собствени сили и средства.

През 196  г. в рудник „ ристо Смирненски“ и през 1980 
г. в рудник „Мин ор“ се прокарват нови наклонени шах-
ти, в които се монтират лентови транспорт ори с висо-
ка производителност от 50 t h и главният транспорт 
става лентов до сепарациите. В този период съглас-
но конкретните проекти за преминаване към осно-
вен лентов транспорт са извършени необходимите 
минно-строителни и монтажни работи и в рудник 
„Г. Господинова“, където подемната уредба е изцяло 
автоматизирана. Използваните преди реконструкци-
ята транспортни схеми за главен транспорт с въ-
жено-релсови уредби безконечни въжета, руднични 
локомотиви и хаспели  остават да функционират като 
спомагателен транспорт.

Извършената реконструкция на магистралния транс-
порт чрез лентови транспорт ори е основният фактор 
за развитието на рудниците, тъй като постига пълна 
конвейризация на подземния и надземен извоз на доби-
тите въглища от добивните забои до приемните бункери 
на сепарациите.

В резултат на увеличения транспортен капацитет и 
техническите подобрения в минната техника и техно-
логия от 1970 до 1979 г. производствената годишна 
мощност на рудник „Мин ор“ нараства от 150 000 на 
650 000 t въглища, на рудник „Г. Господинова“ - от 
150 000 на 450 000 t, и на рудник „ ристо Смирненски“ - 
от 450 000 на 800 000 t.

Ко с р орс  м ос ро е   ремо  е
ос   Це р  ремо   ЦРБ

С внедряването на съвременната минна техника в до-
бивните и подготвителни работи възникна необходи-
мостта от създаването на конструкторско бюро с цел 
конструиране и изработване в ЦРБ на нови машини и 
съоръжения за миннодобивната дейност. В резултат на 
конструкторската дейност са създадени и се произвеж-
дат в ЦРБ лентови транспорт ори с производителност 
250 и 50 t h, ранжирни въжени машини, бункер-влако-
ве, устройство за скъсяване на въжен лентов транс-
порт ор и др. По-късно при прилагането на механизи-
раните крепежни секции в тежки геоложки условия се 

увеличава тяхната носеща способност с допълнителна 
хидростойка, експериментират се и се внедряват ак-
тивни телескопни и зачелващи устройства с хидравлич-
но задвижване и др. Седем от разработените машини и 
съоръжения се признават за изобретения.

ЦРБ е най-голямото обслужващо звено в производ-
ствената дейност на дружеството. Специализирана е 
в ремонт на наличните в дружеството минно-добивна 
проходческа техника и електросъоръжения. Усвоени 
са и ремонтът и частичното производство на резервни 
части за техническото работно оборудване на други 
миннодобивни предприятия.

О е е  ро ес о   
 р о е

Дружеството осигурява професионалното обучение 
на работниците, като за тази цел има добре обзаведен 
лицензиран център с опитен преподавателски състав. 
Центърът за професионално обучение и квалифика-
ция разполага с отделна сграда за учебна база за те-
оретични и практически занимания и експериментален 
рудник бившия рудник „Марица“ . В този рудник са мон-
тирани различни минни машини и електросъоръжения 
за практическо обучение и квалификация на работни-
ците. Освен това, те работят и в подземни условия за 
придобиване на трудов стаж съгласно утвърдените 
учебни програми за всяка професия, специалност и 
длъжност.

Сравнителната оценка на техническото и технологич-
ното ниво на Мини „Маришки басейн“ с това на другите 
подземни въгледобивни дружества „Бобов дол“, Мини 
„Перник“, „Балканбас“, „Черно море“ и др.  по степен на 
механизация и автоматизация на производствените 
процеси, дава основание да заключим, че Мини „Ма-
ришки басейн“ е бил флагман в техническия прогрес 
със своите постижения.
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През 2018 г. нефтеният геолог Пе-
тър Даракчиев навърши 90 го-
дини. Той е роден на 29 април 

1928 г. в Берлин, в семейството на ши-
вача Иван Даракчиев. Техният род про-
излиза от с. Ичера, Котелско.

Гимназиалното си образование завърш-
ва в II-ра мъжка гимназия „Г. С. Раков-
ски“ в София през 1946 г. От есента на 
същата година е приет за студент, на 
разноски на своето семейство, в Гео-
логическия институт на Природонауч-
ния факултет на Карловия университет 
в Прага.  По време на следването си 
взема участие в групата на д-р Поуба, 
която по задание на Геоложката служба 
на Чехословакия, извършва детайлно 
геоложко картиране на медни орудява-
ния в пермските седименти в Северна 
Чехия, недалеч от полската граница. 
Участвува и в групата на проф. Аугус-
та, която изучава гръбначната фауна в 
лимническите  пермски седименти  в 
Моравия. 

Университетското си образование Пе-
тър Даракчиев завършва през 1952 г. 

ПЕТ Р ДАРАК ИЕВ   НА  ГОДИНИ  
ИВОТ  ОТДАДЕН ИЗЦЯЛО НА НЕФТЕНАТА ГЕОЛОГИЯ

THE 90 ANNIVERSARY OF PETER DARAKCHIEV RND – A LIFE DEDICATED TO THE OIL GEOLOGY

мащабни находища и залежи. След  за-
връщането си в България през 1952 г. П. 
Даракчиев  е назначен като геолог във 
Варненската нефтена група. Включен е 
в проучването на  нефтеното находище 
до брега на Черно море при с. Тюленово, 

абленско. Същевременно той отгова-
ря за геоложката дейност от търсещото 
сондиране в площи в Добруджа, където 
по геофизични изследвания се предпо-
лагат условия за нефтогазонасищане в 
кредните отложения по подобие на тези 
от Тюленовското находище.

През 1955 г. се създава „Управление за 
търсене, проучване, добив и преработка 
на нефт и газ“, което по-късно се обеди-
нява с Управлението за геоложки про-
учвания с ръководител чл.-кор. овчо 

овчев . С това се поставя началото на 
нов етап в развитието на геологопро-
учвателната дейност. В новото Упра-
вление Петър Даракчиев е назначен 
на отговорна геоложка длъжност. Съв-
местно и под ръководството на съвет-
ския академик Трофимюк, Даракчиев 
заедно с д-р Ант. Атанасов и Ив. Мона-

Пет р Дарак иев  2011 г.

като защитава тематично задание „Гео- 
ложки взаимоотношения в Босковит-
ския грабен в Моравия“ и получава зва-
нието геолог с титла RND рехабилитате 
натурале докторе . Това е научна сте-
пен,  сравнима със званието „инженер“. 

ТР ДОВА ДЕ НОСТ

В края на 0-те години на  в. сред бъл-
гарските геолози се утвърждава мне-
нието, че най-перспективна област за 
откриване на нефтени и газови залежи 
е територията на Североизточна Бъл-
гария. Ето защо през 19 9 г. Отделът за 
природни богатства при Министерство-
тото на търговията и промишлеността 
възлага на геолозите В. Цанков, Е. Коен 
и Р. Берегов, във връзка със запланува-
ната програма за геофизични проучва-
ния на СИ България, да направят гео-
ложка карта в М 1 40 000 и да установят 
съществуването на вероятни структур-
ни форми, интересни в нефтогазоносно 
отношение. През 1948 г. Комплексна 
геоложка експедиция КГЕ , в която ра-
ботят предимно съветски специалисти, 
започва геологопроучвателни работи за 
търсене на нефт и газ във Варненско. 
В резултат на сондажни работи през 
1949 г. се получава газов фонтан от па-
леогенските отложения. В началото на 
1950 г., КГЕ се разделя на две подраз-
деления  „Полиметали“  - за търсене и 
проучване на рудни полезни изкопаеми 
и Варненска проучвателна група – за 
търсене на нефт и газ. Ръководител на 
Варненската проучвателна група е Вик-
тор рошенко, а главен геолог -  Степан 
Петухов. В началото на 1951 г. групата 
съставя първия отчет за геоложкия 
строеж и нефтогазоносната перспек-
тивност на Варненския район. На 1 
май 1951 г. структурният сондаж  25 в 
Тюленовската структура дава газонеф-
тен фонтан  при навлизането си в гор-
нището на валанжина. Това е началото 
на нефтената история в България. След 
откриването на Тюленовското находи-
ще интересът на изследователите се 
насочва към Мизийската платформа, 
където са открити поредица от разно-

Пет р Дарак иев като млад геолог
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1. Със студенти и проф. Кеттнер на Ба-
рандиена (девон) в Чехия – март 1950 г.

2. Разискване на видяното след карти-
ровъчен геоложки маршрут – 1953 г.

3. Залагане на сондаж Р-7 Търговище с 
Иван Монахов, 1960 г.

4. На сондаж Р-119 Кардам с Димо 
Александров, август 1970 г.

5. На сондаж Р-6 Стража с проф. Г. Ата-
насов (вдясно), 1960 г.

6. Залагане на сондаж Р-2 Медовина, 
Поповско със Стойно Желев, 1964 г.

7. Среща с представителя на Иракската 
Национална Нефтена компания (INOC), 
Ирак, 1978 г.

8. На производствено съвещание в бъл-
гарската група в Ирак – 1973 г.

9.  В базата на българската група в 
Тажура край Триполи, Либия, 1983 г. 
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10. На лекция  на тема „Български 
геолози от руски произход“ в Руския 
клуб

11. На годишната екскурзия на БГД, 
2011 г. Разказва за нефтените проуч-
вания в Долни и Горни Дъбник, като 
пряк участник в тях
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хов, участва в определянето на местата на опорно-параме-
трични сондажа в Северна България, с цел получаване на 
данни за дълбочинния геоложки строеж и нефтогазонос-
ността на  седиментния разрез на Мизийската платформа 
на дълбочина до 4500 m. 

В резултат на извършените дейности и анализи се осъщест-
вява първото нефтогазоносно райониране на тази част от 
страната ни и експертна оценка на въглеводородния потен-
циал на формациите. Едновременно с това Даракчиев участ-
ва в  изготвянето на отчети за резултатите от сондажните 
проучвания за изясняване на структурните особености на 
Балчишката и Спасовска площ, в обобщаването на резулта-
тите от дълбокото сондиране за нефт и газ в мезозойските 
седименти на Мизийската платформа.   

През този период, под ръководството на Петър Даракчиев се 
извършва и геоложко картиране за проучвания в Предбал-
кана и прилягащите към него части от Мизийската платфор-
ма между Черно море и р. Осъм. Организират се 4 геоложки 
групи с ръководители Н. Военкин, Ст. елев, р. Чембрски 
и Ив. Баев и са подготвени площи за търсене на нефтени и 
газови находища, привързани към антиклинални структури. 

Своевременно проучванията за нефт и газ са насочени към 
Западния Предбалкан, където перспективните формации 
залягат на достижими дълбочини. В резултат са открити 
Чиренското газокондензатно находище, находището при 
с. глен, газовите акумулации северно от гр. Враца и др. На 
изток са открити газови находища в палеогена на Долно-
камчийското понижение и  Добруджа Българево, Крапец, 
Дуранкулак . Активно участие в дейността има П. Даракчи-
ев, заедно с колегите К. Овчаров, Н. Сапунджиев и д-р . 

иманов, Б. Монов, инж. Г. Димов и инж. . Владов.

След откриването на Добруджанското въглищно находище 
в карбонските седименти, чрез заложения нефтен  сондаж 
при с. Раковски Каварненско , се поставя началото на него-
вото проучване с дълбоки сондажи. Данните от проведените 
в тях сондажно-геофизични изследвания позволяват на П. 
Даракчиев и колектив да се установи нормалния пластов и 
формационен ред на въгленосните седименти, надеждното 
им корелиране и площно разпространение, тектонския стро-
еж на находището. 

П. Даракчиев активно участва в проучванията за нефт и газ 
в Ирак. През 1972 г. на ДСО „Геоложки проучвания“ е възло-
жено изпълнението на договор с Ирак за търсене и проучва-
не на нефтени и газови находища.  В създадената българска 
нефтена група  Петър Даракчиев е главен геолог.  

До 1980 г., когато дейността на експедицията е преустано-
вена, поради военното стълкновение между Ирак и Иран, са 
проучени, със съвременни сеизмични методи, дълбочинния 
геоложки строеж на 8 площи в Мосулския регион на Севе-
розападен Ирак.  Открито, проучено и предадено за експло-
атация e едно нефтено Сфая  и  газови находища Сасан, 
Рафан и Митияха . 

През 1980 г. е сключен търговски договор с Либия за търсе-
не и проучване за нефт и газ в два района в Либия  - Гадамес 
и Мурзук. Изпълнението на този договор е възложено на 
Българската нефтена компания BOCO  със седалище в Три-
поли. През същата година група на Комитета по геология, 
ръководена от зам.-председателя -  доц. д-р инж. Г. Димов, в 
която са включени П. Даракчиев, Р. Огнянов и Н. Смиленов, 
посещава Либия за запознаване с условията за проучване 
на нефт и газ. Резултатите от посещението са обобщени от 
Г. Димов, П. Даракчиев и колеги и обхващат анализ на  про-
ведените до момента проучвания за нефт и газ в средно- и 

долно палеозойските седименти в районите на Гадамес и 
Мурзук Либия  и възможностите за откриване на нови  неф-
тени и газови находища в тях. 

Петър Даракчиев консултира „Българската нефтена компа-
ния“ в осъществяване на дейността по търсене и проучване 
в района на Либия – Гадамес и Морзук, а така също е и кон-
султант по договор за допроучване на находища в нефтения 
район Джибиса в Североизточна Сирия.

До 1990 г. П. Даракчиев е на ръководна геоложка длъжност 
в Комитета по геология. През 1989 г. по решение на държав-
ното ръководство, за привличане на чуждестранни инвес-
тиции в българската нефтена промишленост, в Комитета 
по геология и минерални ресурси, под ръководството на П. 
Даракчиев и проф. дгн Петър Боков са подготвени тръжните 
документи за отдаване на лицензия на чужди фирми на 5 
блока от сушата в Източна България и 5 блока в Черномор-
ското ни пространство. 

След пенсиониране, П. Даракчиев работи като консултант 
в Комитета по геология, на американски, английски и бъл-
гарски фирми, проучващи за нефт и газ в България. Консул-
тирал е и геоложката група на „Овергаз Инк.“ АД, която ра-
ботеше по научно-изследователски проект, финансиран от 
Европейския съюз за изучаване на възможностите за под-
земна въглищна газификация на Добруджанското въглищно 
находище, а също и по други проекти на „Овергаз Инк.“ АД за 
търсене на нефт и газ.

Под негово ръководство и с участието на украинския акаде-
мик А. Палий са обобщени резултатите от проучването  за 
нефт и газ в Добруджа, при което се доказа перспективност-
та на палеозойските седименти в концесионен блок „Доб-
рич“ на компанията  „Русгеоком“. 

Петър Даракчиев участва активно и в обществения геолож-
ки живот в България - мероприятия на БГД, конференции и 
др.

Чест за всеки организационен комитет е участието в него 
и на Петър Даракчиев. Така през 201  г. той е избран за 
член на Почетния организационен комитет на IV Междуна-
родна научно  техническа  конференция „Геология и въгле-
водороден потенциал на Балканско- черноморския регион“, 
проведен на  11 - 15 септември 201  г., в Международния 
дом на учения „Фредерик олио-Кюри“ в курорта „Св.Св. 
Константин и Елена“, Варна, посветена на 60-та годишнина 
на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и 50-та 
годишнина на Факултета по геология и география в Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“. 

Научната и научно-изследователската дейност на П. Дарак-
чиев намира отражение в множество публикации и фондови 
разработки, като общия им брой надхвърля тридесет.

Благодарности. При написването на тази статия са използ-
вани материали – текстови и снимки от личния архив на 
Петър Даракчиев, както и негови лични спомени, за което 
му благодарим. Изказваме нашата сърдечна благодарност 
и на колегата Валери Трендафилов от Националния гео-
ложки фонд към Дирекция „Природни ресурси, концесии и 
контрол“, отдел „Национална геоложка служба“, който, както 
винаги, много любезно ни предостави информация за съх-
раняваните в Геофонда доклади, съавтор на които е Петър 
Даракчиев 
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Луксозен каталог „Сребърното съкровище от 
Панагюрище“ е издаден с подкрепата на „Аса-
рел-Медет“АД от Националния археологически 

институт с музей към Българска академия на науките. 
Повод за това е 115-ата годишнина от откриването му 
в надгробната могила в местността Мрамор край гра-
да и 75 години от създаването на Исторически музей –
Панагюрище. Каталогът съпътства едноименната вре-
менна изложба, която може да бъде посетена от жите-
лите и гостите на града  до 28 декември 2018 г. в зала-
та трезор на музея. 

На официалното откриване на изложбата присъства-
ха кметът на община Панагюрище Никола Белишки и  
Галя Костова, прокурист в „Асарел Медет” АД. Излож-
бата беше официално открита с приветствия от доц. 
д-р Атанас опов, директор на Исторически музей – 
Панагюрище и от доц. д-р ристо Попов, зам.-директор 
на НАИМ при БАН. Археологът от Исторически музей –
Панагюрище Васил Кацаров представи участващите 

ИЗДАДОХА Л КСОЗЕН КАТАЛОГ 
„СРЕБ РНОТО С КРОВИ Е ОТ ПАНАГ РИ Е“

„За ръководството на „Асарел-Медет“ АД нямаше ни-
какво колебание дали да подкрепим реставрацията 
на експонатите, за да станат и те достояние на ши-
роката публика. Уверен съм, че ребърното съкрови-
ще ще допринесе за утвърждаването на нашия град 
като културно средище и предпочитана туристическа 
дестинация“, коментира в предговора към катало-
га изпълнителният директор на „Асарел-Медет“ АД
инж. Делчо Николов.

в изложбата предмети. С осигурените от компанията 
дарителски средства бе извършена консервация и рес-
таврация на експонатите, които до момента не бяха по-
казвани пред публика в цялост.

Каталогът „Сребърното съкровище от Панагюрище“ е 
двуезичен, на български и английски и е под редакци-
ята на историците Наталия Иванова, Кръстю Чукалев 
и ристо Попов. Състои се от две части. В първата 
част е представен Панагюрският край, проучвания-
та на тракийската култура в общините Панагюрище и 
Стрелча VI – I в. пр. р. , надгробната могила в мест-
ността Мрамор при гр. Панагюрище, както и открития 
в нея гробен инвентар. Автори на текстовете са Атанас 

опов, Алексей Гоцев, Васил Кацаров, Пламен Георги-
ев, Кръстю Чукалев, Руслан Стойчев, на Мутафчиева, 
Калин Маджаров и Наталия Иванова. Втората част е 
каталожна и в нея са представени, чрез обширни ано-
тации и фотографии, всички експонати от изложбата. 
Автори на анотациите са Руслан Стойчев, на Мутаф-
чиева, Калин Маджаров и Наталия Иванова. Снимките 
са на Красимир Георгиев. 

тдел „Комуникации“, „Асарел-Медет“ АД

Каталог т Среб рното с кровище от Панаг рище  бе пред-
ставен при откриването на едноименната и ло ба
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