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важаеми колективни членове 
на Н С по ,

важаеми колеги,
От името на правителния съвет на 
Научно-техническия съюз по минно 
дело, геология и металургия и 
лично от мое име ви поздравявам с 

ъзкресение Христово и ви желая в 
тези времена на изпитание здраве, 
благополучие и повече човечност
На вас и ва ите семе ства желаем 
енергия и оптимизъм

есели празници
-р ниж. Кремена еделянова

Председател на Н С по 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ 
ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

По случай светлите Великденски празници
Управителният съвет на БМГК 

ви пожелава здраве, благополучие  и спокойствие в дома ви!

Проф. дтн инж. Николай Вълканов
Председател на УС и на БМГК
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Академичното ръководство на МГУ „Св. Ив. Рилски”  
пожелава на всички бивши и настоящи възпитаници, 
преподаватели, колеги и партньори 
здраве, благополучие и светли Великденски празници!

Нека има Мир и Любов в сърцата ни!

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев 
Ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Р КО ОД О О И ИНДИКА НИ Е Е И НА

 НА РДЕ НО ПО ДРА Я А   КРЕ ЕНИЕ ХРИ О О 
       
          

НЕКА Е ИЯ  Е ИКДЕН НИ ДОНЕ Е ДРА Е И И И  
 КОИ О АЕДНО ДА ПРЕОДО ЕЕМ И КИ И ПИ АНИЯ   

НЕКА ДЕМ ДО РИ И ДА И ПОМАГАМЕ

НЕКА А ИЕ О И О А ДА П А  ДНИ Е НИ

Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток“ ЕАД,
В очакване сме на най-големия празник за християните по цял свят – Великден!

Възкресение Христово изпълва сърцата с много надежди, вяра и любов. 
Нека пролетно преобразената природа отвори душите ни за повече доброта, 

светлина, човечност и състрадание към по-слабите и страдащите.
От сърце Ви желая честити и светли Великденски празници!

С уважение, 
Андон Андонов 
Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми колеги и партньори,

Приемете най-искрените ми пожелания за здраве и благополучие по 

повод настъпването на светлия християнски празник

Възкресение Христово!

Нека дните ви бъдат изпълнени с вяра, мир и надежда за добро 

бъдеще!

Пожелавам ви много лично щастие

за вас и семействата ви!

Светли Великденски празници! 

Д-р инж. Владимир Вутов

Изпълнителен директор 

важаеми колеги, ск пи приятели,

От името на р ководството на Д нди Пре с еталс  
в лгария и лично от мое име, Ви поздравявам 
по случа  на светлия ристиянски празник и отправям 
пожелания за здраве, армония и разбирателство.

дете здрави, единни и смирени  
Всички ние отправяме светли молитви за благоденствие. 

Нека заедно в рвим напред, с вяра и ентусиаз м за едно по добро б де е

ДЕТЕ ДРАВИ  

             Д р инж. Илия Г рков
            Изп лнителен директор
            Д нди Пре с еталс елопеч  ЕАД 
            Д нди Пре с еталс румовград  ЕАД 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

А  ЕА  ЕООД              www.actemium.com
1505 София бул. Ситняково № 23  ет. 4 офис 406/407 тел.: 02/971 71 23, 971 71 24

beabalkan@actemium.com
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Д НДИ ПРЕШ С МЕТАЛС КР МОВГРАД  ЕАД  
С НАГРАДА ИНВЕС И ОР НА ГОДИНА А ЗА 0 9 Г.  

М  Н      -
       И  Г -

    Д   М   -
      

За четиринадесети п т Б лгарската агенция за ин-
вестиции БАИ   вр чи Оскарите   за инвестиции 
по време на т ржествената церемония Инвести-

тор на годината 0 9  и отличи най-значимите проекти, 
реализирани в Б лгария през изминалата година. 

На с битието прис стваха вицепремиера Марияна Ни-
колова, министрите Николина Ангелкова, Петя Авра-
мова, зам.-минист р чезар Борисов, зам.-минист р 
Жечо Станков, представители на бизнеса в Б лгария, 
както и много посланици, т рговски аташета  на д р-
жави акредитирани у нас представители на Австрия, 
Азербайджанската република, Алжир, Аржентина, Г р-
ция, Великобритания, Китай, Пакистан,  Полша, Южна 
Африка, СА , Словакия, крайна, Египет, Мароко,  Ни-
дерландия, много т рговски представители, председа-
тели на двустранни т рговско-индустриални камари и 
журналисти.

На .0  по време на официалната церемония Д нди 
Преш с Металс Крумовград  ЕАД беше отличено с го-
лямата награда Инвеститор на годината за 0 9 г. 

От 0 9 г. дружеството разработва по открит способ 
рудник Ада тепе  - п рвият новоразработен, златодо-
бивен рудник в Б лгария за последните 0 години. Обо-
гатителната фабрика преработва добитата минна маса 
с конвенционална технологична схема на преработка - 
трошене, смилане, флотация, филтриране до получава-
не на концентрат, с д ржащ злато и сребро. Минните 
отпад ци от производството се депонират в модерно 
интегрирано с ор жение за с хранение на минни от-
пад ци. ехнологията на депониране има две големи 
предимства - в зможността за прогресивна рекулти-

Д                     
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вация и необходимостта от два п ти по-малко терито-
рия в сравнение с конвенционалния тип с ор жения.

С вложените  млн. долара, най-модерният открит 
рудник и обогатителна фабрика привличат и обеди-
няват професионализма и желанието за развитие на 
стотици б лгарски специалисти. Инвестициите в про-
изводство и с здадената благоприятна среда за живот 
с здават условия много млади хора да се вр щат в 
град Крумовград. С положителния си опит в Б лгария, 
вече  години, дружеството се доказва като доб р ра-
ботодател и иновативна минна компания, която работи 
с отговорност к м хората и грижа за околната среда.

верени в ползата от подхода открито да се предста-
вят и обс ждат с вместно с общността намеренията 
на дружеството, Д нди Преш с Металс Крумовград  

ЕАД прод лжава да работи с визия за устойчивото 
б деще на региона. Ангажимент т на дружеството да 
инвестира в развитие и да нас рчава просперита не 
само в годините на добив, но и напред в б дещето, мо-
тивира дружеството да предостави фонд за развитие 
на микро, мал к и среден бизнес с финансов ресурс от 
5 милиона долара. 

В основата на успеха на компанията стои партньор-
ството с гражданите и институциите на регионите, в 
който работи. Добрите взаимоотношения в общността 
се основават на диалог и на споделено желание за рас-
теж и развитие. Социалната ангажираност на компани-
ята не се измерва само в средствата, които инвестира 
в местните общини, а и в уважението к м всеки човек 
и общността.

ГЕОТЕХМИН  ООД С С СПЕЦИА НА НАГРАДА  
ЗА СОЦИА НИ ИНВЕС ИЦИИ  
В ИНВЕС И ОР НА ГОДИНА А  0 9

Специална награда за социални инвестиции полу-
чи Геотехмин  ООД на церемонията Инвеститор 
на годината 0 9 , с стояла се на  февруари в 

София. Приз т беше вр чен от Венелина Гочева – из-
дател на в.  часа , партньор на с битието. 

Геотехмин  ООД е сред б лгарските компании, които 
имат ясна визия какво да се прави през следващите 0 
години. Една от каузите им е образованието, затова се 

радвам, че в тази сфера работим заедно и ще се рад-
вам, ако това, което прави Геотехмин, б де предадено 
на повече б лгарски компании, защото образованието 
ще б де най-важното в следващите 0 години , заяви 
г-жа Гочева, след като вр чи приза на г-н Доминик а-
мерс.

 Г           
      Д   -

   Г  ООД

ашето дру ество тази година нав ршва  г. от 
с здаването си. с ествяването на социално-от-
говорни проекти и безв змездното у астие в раз-
ли ни инициативи са много ва ни, за ото тава са 
инвестиции в настоя ето и в б де ето на лга-
рия , каза г-н амерс.

Геотехмин  ООД е участвало в в в зстановяването и 
изграждането на ц ркви и паметници, както и в ремонт 
на улици. В последните години дружеството увеличи 
социалните инвестиции в сферата на образованието, 
като отпуска стипендии за студенти, подпомага талан-
ти, училища и университети. Дружествата от Групата 
ГЕО Е МИН подпомагат и дейността на Б лгарския 
червен кр ст. По традиция каузите за корпоративна 
социална отговорност, които компаниите подкрепят са 
в регионите, в които те ос ществяват своята дейност. 
Целта е да се подобряват условията за живот на мест-
ното население. 

нформация на Дънди Прешъс Металс  и Геотехмин  ООД
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На официална церемония на  
февруари Б лгарският форум 
на бизнес лидерите Б Б  

обяви победителите в Наградите за 
отговорен бизнес 0 9. Общо 0  
корпоративни проекта с кауза, ос -
ществени от рекордните  компа-
нии, се с стезаваха в националния 
конкурс за корпоративна социална 
отговорност и устойчиво развитие.

Годишните награди за отговорен 
бизнес, които Б Б  организира за 

-а поредна година, целят да на-
с рчат и популяризират добрите 
практики на частния сектор в об-
разованието, екологията, развитие 
на талантите, подкрепа за местните 
общности и цялото общество. Кон-
курс т отличава най-успешните кор-
поративни социални проекти, като в 
с щото време дава представителна 
картина на постигнатото от компа-
ниите в посока отговорно и устойчи-
во развитие.

та – изграждане на ограда, р чно 
изваждане на всички костенурки от 
територията на рудника и релокация, 
ежегодно проследяване броя и дви-
жението на костенурките, засаждане 
на плодни д рвета и др. Дейностите 
не спират да се изп лняват през по-
следните  години.

Благодарение на грижите на експер-
ти и доброволци

l 5  костенурки са маркирани в 
района

l 5  костенурки са преместени от 
територията на проекта до края 

0  г.

l Изградена е защитна ограда око-
ло територията на б дещия минен 
обект с цел предотвратяване на 
евентуалното обратно заселване 

l Изградени 9 площадки за по-
дхранване на костенурките чрез 
засаждане на горско-плодна рас-
тителност в района на релокация 

l С здадена е база данни с всички 
костенурки 

Като доп лнителни мерки за опазва-
не на видовете в рамките на години-
те се провеждат с що

l Обучения на местни доброволци, 
с цел да се намали бракониер-
ството 

l Консултации с местните власти, 
за координация на дейностите по 
опазване на костенурките, вкл. 
подд ржането на агрегирана база 
данни

l Разработване на образователна 
програма и обучения за опазване 
на биологичното разнообразие и 
информационни кампании за с с-
тоянието му

l Обучения на фирми подизп лни-
тели на Дружеството на процеду-
рите, прилагани при откриване на 
костенурки

l Наблюдение на развитието и по-
пулацията на костенурките

Дънди Прешъс Металс

Д НДИ ПРЕШ С МЕТАЛС КР МОВГРАД  ЕАД 
С  НАГРАДА - ИНВЕС И ОР В ОКО НА А СРЕДА

И          Д   М -
      М       Л

Д нди Преш с Металс Крумовград  
ЕАД получи наградата - Инвеститор 
в околната среда с проекта си К -

   А    
 

Една от основните ценности на ком-
панията е опазване на околната сре-
да и биоразнообразието – в този дух 
Д нди Преш с Металс Крумовград  

ЕАД изп лнява проект за опазване 
на популациите на два вида косте-
нурки, вписани в ервената книга 
на Б лгария като глобално застра-
шени. Още в началните етапи на 
планиране на дейностите по добив и 
преработка на територията на б де-
щия рудник са идентифицирани два-
та вида костенурки – шипобедрена и 
шипоопашата. 

През 0  г. започва реализацията 
на п рвите мерки от дружеството и 
екип от специалисти - Многокомпо-
нентен мониторинг и мерки целят 
предотвратяване на неблагоприят-
ни в здействия в рху популация-
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Делегация от енергийни екс-
перти к м Департамента по 
енергетика на СА  посети 

управлението на Мини Марица-из-
ток  ЕАД  и Рудник рояново- . Гос-
тите проведоха среща с директора 
Икономика и финанси Стелиан Коев 
и управителите на трите рудника - 
Милен Манов, Живко Бончев и ош-
ко Кавалджиев. е се запознаха с 
историята и настоящето на минния 
комплекс от документалния филм, 
който изгледаха в информационния 
цент р на дружеството. Основен ак-
цент в проведените разговори бяха 
алтернативните методи за използва-
не на лигнитните в глища.

В разговора участваха Ангелос Ко-
кинос, заместник-помощник-секре-
тар в Службата за управление на 
чисти в глища и в глеродни емисии 
на изкопаемата енергия, д-р Джейм 
Адамс и Ефстратиос авулареас от 
Д ржавния департамент на СА . е 
бяха придружени от служители на 
мисията на СА  у нас.

В началото на седмицата енергий-
ните експерти се срещнаха с минис-
т ра на енергетиката еменужка 
Петкова и нейния екип и проведоха 
разговори за начините за подобря-
ване на качеството на в здуха в 
Б лгария с помощта на нови техно-
логии. Срещите се провеждат в рам-

АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТИ ПРЕДСТАВИХА 
А ЕРНА ИВНИ МЕ ОДИ ЗА ИЗПО ЗВАНЕ
НА В Г И А А

Е    Д         
    И          

М  М      

ките на Стратегическия диалог на 
високо равнище – форум за консул-
тации и с трудничество по глобал-
ни, регионални и двустранни в про-
си от взаимен интерес за Република 
Б лгария и СА .

Обс жда се в зможността за с -
трудничество по отношение на за-
пазване капацитета на в глищните 
централи в Б лгария, използвайки 
опита и разработените технологии в 
СА .

От Департамента по енергетика на 
СА  представиха информация за 
изследвания и развитие на енергий-
ни системи на основата на в глища, 
както и за улавяне и с хранение на 
в глерод. Двете страни се обедини-
ха около в зможността за с труд-
ничество с цел запазване работата 
на топлоелектрическите централи в 
Б лгария.

Пресцентър Мини Марица изток  АД

ГЕОТЕХМИН  ООД И ЕЛАЦИТЕ МЕД  АД НАГРАДИХА 
ЕНИЦИ В КОНК РСА МАГИ А НА ПРОИЗВОДС ВО О. 

Р ДОДОБИВ  – ПОЗНАНИЕ И Б ДЕ Е

Геотехмин  ООД и Елаци-
те-Мед  АД наградиха 9  
ученици, от  училища в 

Софийска област, за техните изклю-
чително интересни писмени творби, 
рисунки и инсталации в конкурса 

Магията на производството. Рудо-
добив т – познание и б деще . Кон-
курс т се проведе за пета поредна 
година в рамките на програма за 
корпоративна социална отговор-
ност на двете дружества. 

Досега темите на конкурсите, орга-
низирани от Геотехмин  ООД и Ела-
ците-Мед  АД, бяха посветени на на-
ционалната идентичност, свободата 
и духовността. През 201  г. постави-
хме в центъра на ученическия конкурс 
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нирали интелигентна  фабрика и 
пречиствателна станция на б деще-
то. Според децата работник т на б -
дещето ще разчита в още по-голяма 
степен на машините и технологиите. 

Авторитетно жури оцени произведе-
нията на участниците от -те учили-
ща - партньори от общините Етропо-
ле, Златица, Копривщица, Мирково, 
Пирдоп, авдар и елопеч. Награди-
те бяха вр чени на специални с би-
тия в Етрополе и Мирково. На учили-
щата - партньори бяха предоставени 
дарения на техника, св рзана с учеб-
ния процес. 

ГРУПА Г ОТ М Н

Н      М          

Н      М           
Е

богатствата на земята и икономиката, 
защото днес, наред с духовността, те 
са тези, които осигуряват работа, сила 
и възможност да бъдем равни на ос-
таналите нации и да живеем по-добре. 
За нас беше изключително интересно 
да разберем как нашата дейност въл-
нува учениците, как изглежда през 
техните очи развитието на рудодоби-
ва в близкото бъдеще, как той ще се 
включи в ндустрия 4.0 и т.н. , обяс-
ниха организаторите на конкурса.

 яхната цел е била и да стимулират 
интереса на учениците к м науката 
геология, к м извличането на по-
лезните изкопаеми от недрата на 

земята и получаването на металите, 
които са необходими в ежедневието.  

За да подготвят качествени проек-
ти, учениците бяха с брали инфор-
мация за рудодобива у нас от исто-
рически и научно-популярни книги. 
Децата бяха разговаряли с с свои 
родители и близки, за да научат кол-
кото се може повече за дигиталната 
трансформация в б лгарските мини. 

чениците разкриха своите вижда-
ния за рудодобива, който според тях 
ще може да се управлява от роботи, 
а суровини ще се добиват и от Кос-
моса. Децата описаха в писмените 
си творби и показаха нагледно с 
рисунки и макети как биха функцио-
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МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД ОСИГ РИ НАГРАДИ 
ЗА МЛАДИ Б ЛГАРСКИ ТАЛАНТИ

Г        
   М      -

  О      

В навечерието на Националния празник –  март 
Мини Марица-изток  ЕАД осигури 0 тома б л-

гарска литература и ваучери за книги, за награди 
на млади б лгарски таланти от третото издание на На-
ционалния конкурс е обичам аз от с рце таз земя 
и тоз народ , организиран от Второ основно училище 
Петко Рачов Славейков , с подкрепата на Община Ста-

ра Загора. 

ази година конкурс т с бира рекорден брой участни-
ци – изпратени са  творби от 0  населени места 
от  области в Б лгария, както и 5 от б лгарското 
училище Иван Вазов  в в френската столица Париж. 

частниците се с стезаваха в пет категории, в три в з-
растови групи. В категория Есе  се конкурираха  
творби, в категория Стихотворение  – , в категория 
Рисунки  –  творби, в категория  отография  – 
00 фотоса, и в категория Компют рна презентация  

–  разработки.

Благодарственият адрес до изп лнителния директор 
на Мини Марица-изток  ЕАД Андон Андонов получи 
председателят на С вета на директорите Николай 
Диков, който вр чи наградите на победителите в кате-
гория Компют рни презентации .

      М  М  Е Д Н  Д    

а мен вси ки у еници, у аствали в конкурса, са 
победители  а ото да успееш да формираш и да 
изразиш л бовта си к м одината, ве е е постигна-
та победа. е бяха разделени в три в зрастови гру-
пи, но мисля, е всеки от тях, независимо от в зрас-
тта, както и техните родители и преподаватели, те 
с ставят нашата одина. е са повод за национална 
гордост и предпоставят оби та ни к м лгария , 
заяви по време на официалната церемония в Кул-
турен цент р Стара Загора  Диков.

Гост на церемонията бе зам.-минист р т на образо-
ванието и науката аня Михайлова, която поздрави 
училището и Община Стара Загора, че подкрепят та-
лантите.  не просто талантите, а идеята да се свържат 
с познанието за нашата страна. Защото винаги си зада-
ваме въпроса – как се обича Родината  Раждаме ли се с 
това чувство, възпитаваме ли го, кой ни го дава, откъде 
го наследяваме. Смятам, че с  всеки ден, с всяка минута, 
с всяка глътка въздух, с всяко взаимодействие с родите-
ли, с учители, с българското училище, с традициите,  ние 
възпитаваме тези чувства в нас.  в днешния глобален 
свят трябва да знаем кои сме, за да сме сигурни в това, 
което правим. Няма как да имаме идеи за бъдещето и как 
да ги реализираме утре, ако не знаем днес, откъде сме 
тръгнали. актът, че има 26 области, над 106 населени 
места, над 1300 участници показва, че ние наистина се 
гордеем, че сме българи , категорична бе зам.-минист р 
Михайлова. 

Пресцентър Мини Марица-изток  АД
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В периода от 24 до 26 март 2020 г. за деветнаде-
сета поредна година се проведе традиционната 
иницитива на Джоб Тайгър Национални дни на 

кариерата. В рамките на три дни 150 фирми имаха 
възможност да представят възможностите си за стаж 
и работа.

Съществената разлика с предходните години беше 
в начина, по който протече събитието. За да осигу-
ри спазването на мерките за социално дистанциране 
във връзка с пандемията от коронавирус, събитието 
беше пренесено изцяло в интернет. Всеки желаещ 
да разгледа виртуалните щандове на фирмите-учас-
тници и да се запознае по-детайлно с предложенията 
трябваше да се регистрира в он-лайн платформа. Чрез 
чат в реално време представители на компаниите да-

По покана на Мини Марица-изток  ЕАД победи-
телите в национален конкурс Йоанна Статева и 
Емилия Иванова ще представят своя научен про-

ект, по време на -та Юбилейна международна науч-
на конференция на С юза на учените – Стара Загора. 

Двете ученички от С  Гео Милев - Раднево завоюваха 
п рвото място в ретия Национален конкурс за С ЕМ 
науки в Б лгария 0 9  Science- echnology-Engineering-
Mathematics S EM  – Наука, ехнология-Инженеринг и 
Математика  с с своя проект Споделено . В конкурса 
участваха общо  проекта – 0 на учители и  на 
ученици от цялата страна.  Организатор на конкурса е 
Edu ech lag td в партньорство с водещия в света на 
S EM науките Научен цент р Карнеги  в Питсб рг, 
Пенсилвания, СА . 

Момичетата избират за конкурса  химията и в конку-
ренция с още  ученически проекта триумфират с 
блестящото си представяне. На официалната церемо-
ния в Цент ра за образование и култура Илиев  к м 
Американския университет в Б лгария, те са удостое-
ни с с златни медали и сертификати от цент ра в Пит-
сб рг.

Мини Марица-изток  ЕАД, в партньорство с с С юза 
на учените – Стара Загора, традиционно предоставя 
в зможност на отличени ученици в различни области 
на науката да участват с с своите презентации и да 
представят своите постижения пред водещи б лгарски 
и международни учени. я ще се проведе в началото на 
юни в Почивна станция Марица-изток , Старозагорски 
минерални бани.

ПОБЕДИТЕЛКИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНК РС ПРЕДСТАВЯТ 
НА НИЯ СИ ПРОЕКТ НА МЕ Д НАРОДНА НА НА 
КОНФЕРЕНЦИЯ

   Е  И     -
        

        

Д НДИ ПРЕШ С МЕТАЛС  И КАОЛИН  АСТВАХА  
В В ВИР А НИ НАЦИОНА НИ ДНИ НА КАРИЕРА А

ваха подробности за стажантски позиции и свободни 
работни места. В необичайната среда, според компа-
нията-организатор, са се провели над 1600 виртуални 
срещи. 

За поредна година дружествата на „Дънди Прешъс 
Металс“ в България взеха участие в събитието. 

езависимо от формата на сре ите ни, за нас е 
ва но да намираме в кандидатите елание за раз-
витие и ли на мотивация. ,  сподели ристина Се-
изова, бизнес партньор Р в Д нди Преш с Ме-
талс елопеч  ЕАД.
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На 0-ти април Минстрой олдинг  АД направи 
дарение в размер на 0 000 лв. на МБА  Све-
та Екатерина  ЕАД, София за осигуряване на 

специализирана медицинска апаратура изготвяне на 
б рзи тестове и за предпазни средства за обслужване 
и превенция на пациенти с с с рдечнос дови заболя-
вания. До момента Минстрой олдинг  АД е направил 
дарение в размер на 5 000 лв. на болницата в гр. Зла-
тоград и 0 0 лв. за закупуване на респираторен апа-
рат за болницата в гр. Мадан.

От началото на изв нредното положение р -
ководството на Група ГЕО Е МИН подпомага 
здравната система и хора в борбата с пандеми-

ята Ковид- 9. На национално ниво Група ГЕО Е МИН 
се включи в инициативата за набиране на средства и 
направи парични дарения за Б лгарския червен кр ст, 
Военно-медицинска академия и Националния цент р 
по заразни и паразитни болести, а в регионите се под-
помагат общини, институции, болници и уязвими групи 
от местното население. ази помощ и загриженост е в 
доп лнение на стриктните мерки, предприети за здра-
вето на работниците и служителите в предприятията и 
компаниите. 

В безпрецедентната ситуация Група ГЕО Е МИН из-
п лнява своя граждански д лг, като инвестира в со-
циалната устойчивост в районите си на дейност и 
опазването на здравето и трудоспособността на слу-
жителите си. В тези трудни дни ние сме с причастни 
к м усилията на д ржавата, общините и ц рквата за 

ДР ЕСТВА ОТ БРАНША В ПОДКРЕПА НА БОРБАТА  
С COVID

Е   Г   Е М     
 Е         -

     И  Н

възможност на потенциалните заинтересовани лица 
да ни „припознаят“ като евентуален работодател и 
да зададат своите въпроси чрез 10-минутни чатове с 
нас, като съответно да заявят интересите, желанията 
и намеренията си за краткосрочна или дългосрочна 
заетост при нас. Интересните ни виртуални срещи и 
разговори с кандидати от различни професионални 
направления ни дават основание да мислим, че има-
ме потенциални бъдещи колеги, търсещи работа или 
желаещи да стажуват при нас.“, завърши Р.  Пеева-То-
дорова.

На 26 март представители на отдел „Човешки ресур-
си“, съответно от Крумовград и от Челопеч, дадоха ин-
формация на заинтересованите за възможностите за 
стаж и работа. 

За всички, които търсят стаж или работа по специал-
ността си, на разположение за запитвания са e-mail 
адресите на двете дружества: jobs@dundeeprecious.
com и dpmkjobs@dundeeprecious.com.

Виртуалният кариерен форум се оказа добра ал-
тернатива и за „КАОЛИН“ ЕАД като един от най-ут-
върдените и големи работодатели от минния 

бранш в Североизточна България. 

„Тъй като и нашата компания спазва препоръките за 
социална дистанция по време на извънредното поло-
жение, изцяло от вкъщи брандирахме свой виртуален 
щанд на портала на изложението, даващ информация 
за компанията и отворените позиции за стажантска-
та ни програма за лято 2020. По този начин дадохме 

рвото и за нас виртуално у астие не само на ка-
риерен форум, но и изоб о на изло ение приехме 
с нескрито л бопитство и ентусиаз м. – сподели 
Ралица Пеева- одорова, специалист Обучение и 
развитие на персонала, КАО ИН  ЕАД.

неразпространението на пандемията, превенцията на 
хората и намаляване на в зможните рискове в здраве-
опазването, казват от Геотехмин  ООД. 

В региона на дейност на най-голямото дружество от 
групата Елаците-Мед  – общините Етрополе, Мирково, 

авдар, Златица, елопеч, к дето живеят и работят и 
служители от други компании от група ГЕО Е МИН, 
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ведения за осигуряване на необходимите защитни 
средства, апаратура, тестове, консумативи за борба с 
коронавирус и гориво за линейки. Подпомагането на 
здравеопазването е сред приоритетите на дружества-
та вече над 5 години. 

От началото на 0 0 г. до средата на месец април пре-
доставените като дарение средства за здравеопазване 
на местно и национално ниво са на обща стойност – 

  лв. Бенефициенти на тези средства са общин-
ските болници МБА  Пирдоп , МБА  Живот ,  Кру-
мовград, МБА  Д-р Атанас Дафовски ,  К рджали, М-
БА  Св. Екатерина , София, филиалите на центровете 
за спешна медицинска помощ в Пирдоп и Крумовград.

Екип т на Спешна помощ , личните лекари, поли-
цаи и други работещи в Брезник получиха от Аса-
рел-Инвестм нт  предпазни средства с с защит-

но покритие от среб рни йони.

Община Брезник взе решение работещите на п рва 
линия п рви да получат материали, след като част 
от годишното дарение на фирмата беше пренасоче-
но за превенция и справяне с епидемията от корона-
вирус. Около  000 лв. от средствата по Договора за 
с трудничество между Асарел-Инвестм нт  и Община 
Брезник бяха използвани, за да се осигури доп лни-
телна, по-висока сигурност на хората, които помагат 
на населението при нужда. Предоставените облекла 
са б лгарско производство и са един от най-добрите 
продукти, които в момента се предлагат на пазара. е 
имат висока степен на защита, могат да б дат използ-
вани многократно - да се перат и почистват, без да се 
повреждат. Доп лнително предимство е, че плат т им 
има покритие от среб рни йони, които имат антивирус-
но и антибактериално действие. 

Благородната мисия на благородните метали ще про-
д лжи да е актуална и занапред в с временната висо-
котехнологична медицина. Вероятно именно такова ще 
б де едно от предназначенията на среброто, което в 
б деще ще се добива от златно-среб рните руди край 
Брезник. По разработването на находището работи 
фирмата рейс Рисорсиз , която е д щерно дружество 
на Асарел-Инвестм нт  ЕАД.

Всяка година инвеститор т в Брезник прави дарение 
на Общината в размер на 50 000 лв. Обичайно те се из-
ползват в различни направления, св рзани с развитие-
то на града и околните села. През 0 0 г. 0  от тази 
сума ще б де насочена за превенция, ограничаване 
разпространението на C V D- 9, както и за преодоля-
ване на евентуални затрудненията вследствие на в -
веденото изв нредно положение.

О    Е М   Г   
        -

     -
        И

се изв ршва периодична дезинфекция на обществени 
сгради, медицински центрове и районите около тях, 
спирките на градския транспорт, улици, тротоари, по-
щенски станции и други обекти. С парично дарение е 
подпомогната и важната за региона на Средногорието 
МБА -Пирдоп. На две полицейски управления са пре-
доставени безв змездно по 000 литра готов разтвор 
за дезинфекция,  предпазни маски и дезинфектанти. 
Подобна е помощта и за ц рквите в община Етрополе. 
Предпазни маски и дезинфектанти са изпратени до 
болници в Елин Пелин, Етрополе, уковит. 

аш приоритет е опазването на здравето и благо-
полу ието на слу ителите ни и местните об ности. 

амо с единност в об ите ни усилия мо ем да ус-
пеем.  – д-р инж. Илия Г рков, изп лнителен ди-
ректор за Б лгария.

От началото на април екипи на Елаците-Мед  АД започ-
наха дарителска инициатива с дарения за предпазни 
маски и дезинфектанти и за една от уязвимите социал-
ни групи в пандемията – в зрастните хора. Над 00 
бивши работници и служители от региона на Етрополе 
и Средногорието, които сега са пенсионери, получиха 
предпазни средства от екипи доброволци от друже-
ството по домовете си, а в навечерието на В зкресение 

ристово - и традиционните великденски подар ци. В 
този труден момент е много важно да кажем и на хора-
та, които са работили при нас  Вие не сте сами . 

В началото на април Елаците-Мед  АД се включи с па-
рично дарение за МБА  Св. Екатерина , София.

В усложнената епидемиологична обстановка, в коя-
то страната ни се намира, Д нди Преш с Металс  
в Б лгария спазва стриктно националните здрав-

ни изисквания и подпомага усилията на обществото да 
се справи с предизвикателствата. Следвайки своите 
приоритети, дружествата Д нди Преш с Металс е-
лопеч  ЕАД и Д нди Преш с Металс Крумовград  ЕАД 
прод лжават да се грижат за с храняването и опазва-
нето на живота и здравето на служителите и местните 
общности. 

Дружествата на Д нди Преш с Металс  в елопеч и 
в Крумовград подпомагат общините и лечебните за-
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На 9 април 0 0 г. представители на 
Община Брезник и Асарел-Инвест-
м нт  ЕАД се срещнаха с личните 
лекари и екип т на Спешна помощ в 
общинския цент р. След поздравле-
нията за наскоро отминалия Между-
народен ден на здравето, всички си 
пожелаха с предпазните средства 
да се чувстват сигурни и спокойни 
докато работят, но всички жители 
на общината да са здрави и да не се 
налага лекарите да използват пода-
р ка си.

Дарение в размер на 00 000 лв. 
под формата на лични пред-
пазни средства, експресни 

тестове и финансова подкрепа в 
борбата срещу коронавируса в на-
ционален мащаб предостави он-
дация чезар Цоцорков  с с 
с действието на МБА  ни оспи- 
тал  – Панагюрище и подкрепата 
на Б лгарски лекарски с юз Б С . 

ондацията заявява своето жела-
ние и готовност да подпомогне дей-

0 000 кита за експресно тестване с 
цел скрининг. 5000 от тези експрес-
ни тестове са дарени директно на 
Министерство на здравеопазването 
на Република Б лгария и Национал-
ния оперативен щаб за борба с пан-
демията.

Защитните екипи и останалите 
5 000 теста бяха предоставени на 
лечебни заведения, които посрещат 
в лната на разпространението на 
усложнените случаи на пациенти с 
C V D- 9 и са част от болниците, в 
които има повишен риск от увелича-
ване на приема на заразени пациен-
ти с влошено с стояние. Неизчерпа-
телен спис к, к м който се отправи 
помощ  МБА СМ Пирогов ,    М-
БА  Александровска ,  МБА  
Света Анна ,  МБА  Свети Геор-

ги , МБА  Царица Йоанна-ИС , 
МБА  Пазарджик , МБА  Добрич , 
СБА АГ Майчин дом , МБА  Св. 
Марина  и др. 

ондация чезар Цоцорков  се 
включи и като дарител к м фонда 
Обединени срещу C V D- 9 , с зда-

ден от Б лгарски дарителски форум, 
ондация Америка за Б лгария , 

Американското посолство в Б лга-
рия и Американската рговска ка-
мара в Б лгария.

Е            И      
   

ността на д ржавата, здравните 
власти и Националния оперативен 
щаб, като предостави безв змездно 
лични предпазни средства и екс-
пресни тестове, за да обезпечат без-
опасността на медицинските екипи 
в лечебните заведения.

За да са в максимална полза на 
медицинските екипи, ондация 

чезар Цоцорков  и МБА  ни 
оспитал  дариха 000 шлема, 
00 костюма с с среб рно-йонна 

защита, 000 маски за многократна 
употреба, 000 литра спирт, както и 

Д     Л       
 М Л       М     

      

ова е време, което ни показва, е не само пари ните средства са ва ни 
за справяне с това безпрецендентно за цялото ове ество предизвика-
телство, а на ин т по който се управляват средствата, екипната работа и 
доверието ме ду хората и в институциите. ега е момент т вси ки б л-
гари да сме единни, да спазваме правилата, утв рдени от експертите в 

равителството и ветовната здравна организация, за ото само заедно 
е се справим.  – заяви председателят на ондацията и на надзорния 

с вет на Асарел-Медет  Димит р Цоцорков.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА Т РСЕНЕ И ПРО ВАНЕ 
НА НОВИ БОР ЛИТИЕВИ ОР ДЯВАНИЯ  
В ЮГОЗАПАДНА Б ЛГАРИЯ

Д-р Никола Вардев, bn.sofia gmail.com - БН-Консулт-инжениринг  ООД

PERSPECTIVES FOR PROSPECTING AND EXPLORATION OF BORON-LITHIUM ORES IN 
SOUTHWESTERN BULGARIA
Dr. ikola Vardev, bn.sofia gmail.com - B -Consult-Engineering td.

ABSTRACT

n the article, the author attempts to discover the 
prognostic characteristics for the prospecting and 
exploration of boron-lithium ores in the territory of 
S  Bulgaria. he study is based on a comparative 
regional analysis of information on ligocene-Mio-
cene freshwater sedimentation in the Serbian and 
Bulgarian territories and on data on geological ore-
generating conditions in the newly surveyed Jadar 
boron-lithium deposit Serbia . sing the conclusions 
drawn, the first attempts to systematically sample 
and study the most suitable and accessible from the 
surface lithological horizons of ligocene-Miocene 
Basins in S  Bulgaria were undertaken as a good ba-
sis for future detailed research. 

KEYWORDS  lithium mineralization, Bulgaria, prog-
nostic criteria for prospecting and exploration

РЕЗЮМЕ

В з основа на един сравнителен регионален анализ 
на информацията за спецификата на олигоцен-ми-
оценската сладководна седиметация на ср бска и 
б лгарска територия и данните за рудогенериращата 
геоложка обстановка в новопроученото бор-литиево 
находище Jadar С рбия  е направен опит за извеж-
дане на всички онези прогнозно-дефинитивни белези 
литостратиграфски, литофациални, минераложки, ге-

охимични, геофизични и т.н.  за т рсене и проучване 
на так в тип орудявания на територията на ЮЗ Б л-
гария. В з основа на тези изведени закономерности 
са направени п рвите опити за систематизирано оп-
робване и изследване на най-подходящите и пов рх-
ностно дост пни литоложки хоризонти в основните 
олигоцен-миоценски басейни на ЮЗ Б лгария, добра 
основа за насочване на б дещите по-конкретни про-
учвания в това направление.

КЛЮ ОВИ Д МИ  литиеви орудявания, Б лгария, 
прогнозни критерии за т рсене и проучване

Един трудолюбив народ може да се изхранва от това, което 
расте над земята, но забогатява и има анс за просперитет 
от това, което се намира под земята, а там надникват геоло-
зите и мин орите.
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компании в автомобилостроенето к м в веждането 
в производство на ново поколение електромобилни 
двигатели – което п к от своя страна изисква нали-
чието на високоиздр жливи ефективни акумулатор-
ни батерии, разработени на литиева основа. С все 
по-б рзи темпове се развиват авиацията и техно-
логиите, св рзани с използването на космическото 

Д Р НИКОЛА ВАРДЕВ зав ршва висшето си образование по геология в Софий-
ския университет Св. Кл. Охридски  през 9  г. Научната си кариера започ-
ва през 9 0 г. като научен с трудник в Научно-изследователски институт по 
полезни изкопаеми. През 9  г. придобива научната степен доктор на геоло-
го-минералогическите науки. частва в редица национални и международни 
проекти, св рзани с изготвяне на прогнозни карти на различни райони на Б л-
гария, с оглед прогнозиране на нови типове суровини. През периода 990- 99  г. 
е консултант на GM – Национална геоложка компания на Алжир и участва 
в проучване и разработване на метални суровини в различни райони на Атлас-
ките планини – Северна Африка. През 99 - 99  г. е р ководител на направле-
ние Метални полезни изкопаеми , а по-к сно и главен геолог в в фирма Соф-
геопроучване  – оператор на всички геологопроучвателни дейности в Западна 

Б лгария . През периода 99 - 999 г. д-р Вардев е изп лнителен директор в НИИ ГЕО ОГИ  И ГЕО ИЗИКА  
АД – изп лнител на основните национални геолого-картиров чни и прогнозни изследвания на територията 
на Б лгария. От 999 г. д-р Никола Вардев е управител на фирма БН-Консулт-инжениринг  ООД, специализи-
рана в прогнозирането, т рсенето, проучването и експлоатацията на минерални и скални суровини. От 000 г. 
д-р Н. Вардев е член на контролния с вет на Б лгарската минно-геоложка камара.

рсенето и проучването на лития, този най-лек 
метал, през последните 0 години бележи из-
ключителен р ст на потребление, а оттам и це-

ната му на международните пазари е доста впечат-
ляваща, в това отношение и спрямо такива суровини 
като мед, злато, диаманти и т.н. ова се д лжи преди 
всичко на преориентирането на водещите световни 
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пространство, тоест, в веждането в производство 
на все по-леки и термоустойчиви сплави на литиева 
основа.

Естествено тази тенденция се отрази доста светка-
вично и на полето на световния геолого-проучвате-
лен сектор. Стартираха се все по-големи програми и 
проекти за т рсене, проучване и в веждане в експло-
атация на нови литиевос д ржащи находища.

През 99  г. при едно доста рутинно и комплексно 
изследване от страна на американски и ср бски гео-
лози за наличие главно на в глеводороди в екватори-
ята на млади миоценски езерни седименти в басейна 
Вальово-Мионица – Централна С рбия 0 km южно 
от Белград  бяха констатирани отделни литострати-
графски нива с повишено с д ржание на литий и бор.

Последвалите интензивни геологопроучвателни из-
следвания от световни минни компании  като  

, доведе по с щество до установяване на нов 
промишлен тип за световната практика бор-литиево-
с д ржащо орудяване – наречено от компанията – 
откривател находище Jadar  .

Междувременно след появата на това геоложко от-
критие много други световни минни компании пред-
приеха агресивна кампания в този регион на Балкан-
ския полуостров и взеха свои периметри за проучване 
на так в тип бор-литиеви находища.

ози нов изключително актуален тип бор-литиева ми-
нерализация се формира и се разполага в геоложка 
среда, отстояща само на 00 km от б лгарската гра-
ница с с С рбия.

Естествено това недвусмислено провокира нашето 
внимание и предизвика стартирането един нов наш 
проект i-BG , касаещ изясняването на всички в з-
можни дефинитивни прогнозни белези за образува-
нето и пространственото засебяване на този тип ору-
дяване.

Ос щественият сравнителен анализ на информаци-
ята, касаеща сладководните олигоцен-миоценски се-
диментни басейни на ср бска bradovic, J. et al., 99  
Sa novic, A. et al, 00 , 009  и б лгарска територия 
Загорчев, И., Попов, Н., 9  Загорчев, И., Попов, Н. и 

Русева, M., 9 9  Вацев, М., Каменов, Б., Джуранов, С., 
00  и много други  и констатираните рудоконтроли-

ращи белези и геоложка обстановка при проучване-
то на  бор-литиевото находище Jadar и околностите 
www.riotinto.com; www.riotinotominerals.com; www.

panglobalresources.com  дават основание за разгра-
ничаването на следните основни прогнозни дефини-
тивни белези за т рсене и проучване на так в тип 
орудявания на територията на ЮЗ Б лгария

l Р     
 Промишлената B- i минерализа-

ция е формирана и локализирана в пределите на 
континентален тип езерни басейни, обособени в 
пределите на в трешнодолинно-грабеновидни 
структури, формирани в ареалите на Балканския 
полуостров в резултат на с ществуващата гео-

       
   Л     
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тектонска обстановка в края на 
олигоцена и най-вече през на-
чалния миоцен до началото на 
плиоцена. В тези преимущест-
вено континентални езерни ба-
сейни са се отлагали седименти 
с алувиален, блатен и езерен 
характер. Цик л т на тези с -
общества се повтаря неколко-
кратно, като в отделни случаи се 
стига и до формирането на неф-
тошисти и отделни в глищни 
пластове. Особено характерно 
за отлагането на утайките в тези 
миоценски басейни е промяната 
на с д ржанието на a  в тях, 
което свидетелства за значи-
телни климатични промени. с-
тановено е, че генезис т на тези 
отложения е най-силно засегнат 
от изявата на сухи климатични 
условия, през определени пе-
риоди от време с проводени с 
по-интензивна соленост.

l Л    
  Ка-

сае се за наличие на отделни 
литостратиграфски хоризонти 
или серия от такива, изграде-
ни от сладководен тип езер-
ни седименти –  

 нефтошисти  и в раз-
лична степен битуминизирани 
глини и глинести мергели. На-
личието на белези за повишена 
соленост и отлагане на евапо-
ритна минерализация сред тях 
е изключително надежден при-
знак в зможност  за формира-
не на орудяване тип Jadar .

l В   
 Като основен и особено 

продуктивен за формирането на 
B- i минерализация тип „Jadar  
следва да се схваща периода от 
края на олигоцена до началото 
на плиоцена, а в по-конкретен 
план –    .

l П    
 Наличие в разреза на 

т нки нива и прослойки от ту-
фозен материал, свидетелства 
за развитието на вулканска дей-
ност по време на евапоритната 
седиментация или в много бли-
з к времеви диапазон.

l М   Основна-
та промишлена B- i минерали-
зация е под формата на мине-

разглеждат и някои други евапо-
ритни минерали като сирлесит.

l Г    
 Като водещи ге-

охимични признаци следва да 
се разглеждат високите концен-
трации спрямо другите хори-

рала   i aSiB  
- новоустановен минерал за 
световната наука и практика и в 
подчинени количества на мине-
ралите колеманит, улексит про-
бертит. Като по-второстепенни 
и с по-широк обсег на изява ми-
нераложки белези следва да се 
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Св
ит

а

итостратиграфски 
хоризонт Проба Описание на опробваното литотяло

Прогнозни геохимични индикатори за минерализация тип Jadar

i B a As Sr Sn a Mg K

g t g t g t g t g t g t % % %

Су
хо

ст
ре

лс
ка

 с
ви

та

Дебочишки  член

т нкослойни глинесто-битуминозни 
пяс чници 5 5    50  9 9 , 0,9 , 0

а т нкослойни глинести пяс чници с охри 54 5 5 5 0, 9 0,50 ,

редуване на битуминозни аргилити и 
глинести пяс чници 9 50 5 59 0,9 , 5 , 5

черни т нкослойни битуминозни 
аргилити 0 5 9 9 0, , ,

5 пачка от т нкослойни битуминозни ар-
гилити сред пяс чници и конгломерати 9 5 , ,5 ,

черни т нкослойни битуминозни 
аргилити 0 95 0 05 , , 0, 0

а кафяви пес чливи т нкослойни 
бетуминозни аргилити 99 5 0 , 9 , ,0

б черни т нкослойни битуминозни 
аргилити 0 0 09 9 0, , ,

Средните и висо-
ките хоризонти на 

Солашкия член

пачка от т нкослойни битуминозни 
аргилити сред пес чливи глини 0 9 9 5 , 9 ,90 0,

9 т нкослойни черни аргилити 0 0, 0 0, 0 , 5

44 т нкослойни зеленикави 
глинести пяс чници 0 9 , 9 ,05 , 5

а сиви глинести пяс чници 44 0 5 , , ,

Пильовски член, 
участ к 

т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 9 5 0 0, 0 0, 0 ,9

а т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 0 0 9 0, 0, 0 0,

б т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 55 5 9 0, 0 0, 0 ,

в т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 59 5 9 0, 0 0, ,

г т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 0 0, 0 0, 0 ,

д т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 0 44 0 0, 0 0, 0 ,

е т нкослойни т мнокафяви 
пес чливи аргилити 0, 0 0, 0 , 0

Пильовски член, 
участ к 

пл тни черни т нкослойни аргилити 5 5 0, 0 0, 0 ,

а т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 9 00 5 , 0, ,05

б т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 0 9 , , 0 0, 0

в т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 9 9 5 , 0,50 0,

г т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 090 54 0, 0 0, 0 ,

д т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 5 5 0, 0 0, , 5

е т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 0 5 0,50 0,50 ,

ж т нкослойни черни 
битуминозни аргилити 9 55 0,0 0,0 0, 0
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  О        
         

зонти  на Mg , K  и i, тяхната 
геохимична корелация, а с що и 
почти отс ствието на илит. На-
личието на литостратиграфски 
нива с такива геохимични ха-
рактеристики, свидетелствува 
за прис ствието на в трешно 
стратифицирани литиево-с -
д ржащи магнезиево-смекти-
тови глини. Опит т показва, че 
като елементи индикатори на 

средата за отлагане на B- i ми-
нерализация следва да се раз-
глеждат и с д ржанията на еле-
ментите a, Sr, B, Sn и As.

l Г    
 Като водещи гео-

физични методи с много добри 
резултати при насочване на про-
учвателните дейности в находи-

ще Jadar  за т рсене и прогно-
зиране на B- i орудявания сред 
битуминозен тип миоценски 
езерни седименти следва да се 
разглеждат  и 

. Наличието 
на гравиметрична аномалия с 
голяма А М магнитотелурика  
аномалия следва да се разглеж-
да като указание за наличие в 
д лбочина на перспективен хо-
ризонт за проучване на B- i ору-
дяване.

l Г    
    

 В генетичен аспект отла-
гането на B- i минерализация и 
формирането на рудните тела 
в находище Jadar  са от стра-
тиформен тип и още по-точно с 
преимуществено седиментоге-
нен характер – ясно асоциира-
щи с конкретен литостратиграф-
ски хоризонт, формиран при 
определена палеогеографска и 
климатична обстановка. В едни 
участ ци минерализацията 
може да е обособена в едно руд-
но тяло с дебелина от няколко 
сантиметра до няколко метра и 
д лжина, достигаща от десетки 
до стотици метри, а в други – в 
серия от субетажно разположе-
ни рудни тела. Изкристализира-
нето на утайконатрупващата се 
евапоритна минерализация е 
в резултат на специфично раз-
витие на палеогеографската и 
климатична обстановка, с про-
водена с вулканска дейност в 
ареалите на сладководния езе-
рен басейн, сред който се отла-
гат преимуществено битумино-
зен тип с д ржащи отложения.

Като се имат предвид геотектон-
ската позиция и спецификата в 
пространствено-временната изява 
на посочените по-горе индикатив-
ни прогнозни белези по отношение 
на B- i орудявания тип Jadar , като 
най-интересен регион за т рсе-
не и прогнозиране на подобен тип 
обстановки на б лгарска терито-
рия се разглежда региона на Юго-
западна Б лгария.

Палеоген-неогенските грабенови 
басейни в централната част на Бал-
канския полуостров в това число 
на б лгарска и ср бска територия  
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хоризонт Проба Описание на опробваното литотяло

Прогнозни геохимични индикатори за минерализация тип Jadar

i B a As Sr Sn a Mg K

g t g t g t g t g t g t % % %

Ск
ри
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ка
 Н

ик
ол

ич
ев

ск
а

 с
ви

та

част к на опробване - кариера Катрище  - западна стена

 хорзонт  m

т. бели до бежови пяс чици и пес чливи 
алевролити 0, 9, 0, 0

. сивобежови т нкослойни глинести 
пяс ци и пес чливи алевролити 5 0 , 5 5,9 0, 0

. т нкослойни глинести мергели 5 0,5 0, 0 , 9

 хорзонт 5 m . диатомитов тип глинести хартиени  
мергели 5 0 55 9 9 0,9 0, 0 0, 0

V хоризонт 0 m

. т нкослойни бежево-зеленикави пес ч-
ливи глинести мергели 5 5 0,5 0, 0 ,

. т мнокафяви битумолитни глини и 
глинести мергели 9 050 , 5, 5 0,

V хоризонт 00-
500 m

т.5 т мносиви битумолитни глинести 
мергели 0 59 9 0,50 0,50 ,

т. т мни до черни битумолитни мергели 5 , 0,50 ,9

т. т нкослойни кафеникави битумолити 0 9 0 009 ,5 0, 0 ,

т. пес чливи сивочерни битумолитни 
глини 0 9 0, 0 0, 0 ,0

т.9 сивочерни глинести алевролити 5 0, 9 0, 9 ,0

т. 0 черни битумолитни глинести мергели с 
хидротермални изменения 9 9 0,50 0,50 ,5

т. т мносиви мергели 5 9 5 , 0,50 ,5

част к на опробване - кариера Николичевци  - югозападен фланг

V-V хоризонт

т мносиви до черни битуминозни глини 9 0 5 9 5 0,0 0,0 ,

а т мносиви глини 00 9 0, 9 0,0 0,0

б светлобежови леко битуминозни глини 0 09 0,0 0,0 0, 0

в т мносиви пл тни битуминозни глини 44 0 9 0 0,9 , , 5

т мнозелени т нкослойни битумолитов 
тип глинести мергели 45 9 ,5 , 0 , 5

а сиви глинести мергели и алевролити 5 0 0 9 , 0,0 ,

5 редуване на т нкослойни леко пес чли-
ви глинести битумолитни мергели 5 5 ,09 0,0 0, 5

5а черни пл тни здрави варовити мергели 5 0, 0, 0 0, 0
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са наложени в рху докамбрийския фундамент и на-
г нати палеозойски и мезозойски комплекси.

Грабените са линейно уд лжени в посока ССЗ – ЮЮИ 
и имат д лжина от 0 до 0 km и широчина от 5-  до 

0 km  .

Проведеният сравнителен тектонски, литострати-
графски, палеостратиграфски и геохроноложки ана-
лиз, дава основание да се счита, че като най-актуална 
и потенциална перспективна среда за формирането 
на бор-литиеви орудявания в Югозападна Б лгария 
с ществува в обхвата на няколко литостратиграфски 
нива, представляващи сладководни битумолитни от-
ложения, локализирани в Бобовдолския, Пернишкия, 
Брежанския, Ораново-Симитлийския, Кюстендилския 
и Сухострелски басейни    и 3 .

Изхождайки от пространствено-времевата изява на 
посочените по-горе прогнозно-дефинитивни белези 
и с ответно проведените в тази вр зка специализи-
рани ревизионни геоложки дейности с здадоха в з-
можност за локализиране и пов рхностно опробване 
на най-актуалните литостратиграфски хоризонти, по-
тенциални носители на B- i орудявания.

На приложените локални литостратиграфски колон-
ки и таблици   и     и сравнителната 
палеостратиграфска корелационна схема   
с маркирани дефинитивни прогнозни белези за B- i 
орудявания са посочени основните резултати от хи-
мичните анализи на взетите на този етап на проекта 
пов рхностни проби.

Проведените през този п рви стартиращ  етап ре-
гионални изследвания дават в зможност за изясня-
ване доколко в сладководните олигоцен-миоценски 
басейни в ЮЗ Б лгария е с ществувала в зможност 
за отлагане на бор-литиева минерализация от типа 
на установената в находище Jadar  и в кои техни ли-
тостратиграфски хоризонти и фациални зони биха 
могли да се плануват следващите по-конкретни про-
учвания за локализиране на промишлена бор-лити-
ева минерализация.
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MATHEMATICAL MODELING FOR COAL UNDERMINING OF THE BUILDINGS AND 
ENGINEERING FACILITIES LOCATED ON THE GROUND
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niversity of Mining and Geology St. van ilski , Sofia

ABSTRACT

he pursuit of optimal management of natural re-
sources in the earth s bowels, has led to the need for 
coal undermining in underground mining on various 
sites located on the Earth s surface.

he paper proposes an idea for managing the values 
of the horizontal deformations in the process of de-
signing the mining workings in underground mining 
of coal deposits.

he aim is to define the conditions under which the 
buildings, engineering facilities and infrastructural 
sites will endure deformations which are less than 
the permissible ones for them. wo mathematical 
models are proposed for defining the dimensions 
and location of one longwall face in relation to a site 
on the surface which should be protected against the 
harmful impact of the underground mining works. 

he mathematical formalization and computational 
complexity of this task is related to the solving of cu-
bic and s uare ine ualities. he models were tested 
and their practical application is illustrated with ex-
amples.

his approach is applicable to the conditions of de-
posits in Bulgaria, ussia and all other countries 
where the so-called method of typical curves is ap-
plied for forecasting horizontal deformations on the 
earth s surface.

KEYWORDS  rock movement, protection of sites lo-
cated on the ground from underground mining, math-
ematical modeling

РЕЗЮМЕ

Стремеж т за оптимално управление на запасите от 
природни богатства, води до в зникване на необхо-
димостта от подработване с подземни минни работи 
на различни обекти, разположени на земната пов рх-
ност.

В статията се предлага една идея за управление стой-
ностите на хоризонталните деформации в процеса на 
проектиране на минните изработки, при подземно 
разработване на пластови находища.

Целта е да се определят условията, при които сгра-
дите, инженерните с ор жения и инфраструктурните 
обекти ще понесат деформации по-малки от допусти-
мите за тях. Разглеждат се два математични модела 
за определяне на размерите и местоположението на 
един добивен фронт спрямо обект на пов рхността, 
който следва да б де опазен от вредното влияние на 
подземните минни работи. Математичната форма-
лизация и изчислителната сложност на поставената 
задача се свежда до решаването на кубични и ква-
дратични неравенства. Моделите са тествани и прак-
тическото им приложение е илюстрирано с примери.

Използваният подход е приложим за условията на 
находища в Б лгария, Русия и за всички останали 
страни к дето, за прогнозиране на хоризонталните 
деформации на земната пов рхност, се прилага така 
наречения метод на типовите криви.

КЛЮ ОВИ Д МИ  движение на скалите, опазване на 
обектите от вредното влияние на подземните минни 
работи, математично моделиране
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Целта на изследователското т рсене е с здаване на 
математични модели за определяне разположението 
и размерите на един добивен фронт, за който прогно-
зните хоризонтални деформации ще б дат по-малки 
от допустимите стойности за опазвания обект, разпо-
ложен на земната пов рхност.

Основната задача, произтичаща от така формулирана-
та цел, е моделите да са приложими за двата вариан-
та на подработване  когато опазваният обект попада 
в полумулдите по западане или по задигане. 

Условията на приложимост на с здадените модели 
са

l при подземно разработване на полегати и накло-
нени пластове, т. е. когато областта на движение 
не обхваща лежащите скали

l при относително постоянен г л на наклона на 
пласта, в разглеждания участ к

l хоризонталните деформации на земната пов рх-
ност да се прогнозират по метода на типовите 
криви.

За илюстрация на актуалността, са показани снимки 
от Б лгария, на подработени сгради   и 2  и 
инженерни с ор жения   - 6 , на които ясно 
се вижда негативното влияние на подземните минни 
работи в рху тях.

Задачата да б де подработен един обект, разположен 
на земната пов рхност, така че той да запази своята 
цялост и нормален режим на експлоатация, не винаги 
има решение. Експертното решение за подработване 
се взима на етап проектиране на минните изработки 
в з основа на прогнозни стойности за линейните и 
деформационни параметри, описващи количествено 
и качествено, мулдата на движение, която се форми-
ра след изземването на добивния фронт, подработ-
ващ обекта. В нашата страна, прогнозирането на ли-
нейните и деформационни параметри се изв ршва по 
метода на типовите криви, който е описан подробно в 

, стр.  – 5  и , стр.  – 9  и .

ГЛ  АС  Д Р КАТЯ АСЕНОВА е инженер по Маркшайдерство  и магист р по При-
ложна математика . От 9  г. работи като маркшайдер в системата на ДСО Редки 
метали , а от 9  г. е преподавател в катедра Маркшайдерство и геодезия  к м 
МГ  Свети Иван Рилски . Като такава, изнася лекции по научните дисциплини Дви-
жение на скалите , Опазване на обектите от вредното влияние на минните работи , 
Маркшайдерство при подземно разработване на находища  и В ведение в геодези-

ята и маркшайдерството . От 99  г. е член на Президиума на SM - he nternational 
Society for Mine Surveying Международен с юз на маркшайдерите . Автор е на ре-
дица експертни оценки св рзани с петкратното подработване с подземни минни ра-
боти на шламохранилището к м Мина Бобов дол , влиянието на минните работи 
в Рудник ерно море  в рху летище Сарафово , развитие на процеса движение 
на скалите на земната пов рхност, в района на рудник Кошава  и др. Научните  
интереси са в областите на Движение на скалите при подземно разработване на 
находища  и Математично моделиране .

В ВЕДЕНИЕ

В Б лгария, при подземно разработване на пла-
стови находища, подработването на сгради и ин-
женерни с ор жения, разположени на земната 

пов рхност, се изв ршва в с ответствие с с с щест-
вуващата инструкция . я регламентира следните 
технически мерки, за опазване на обектите от вред-
ното влияние на подземните минни работи

l Миннотехнически мероприятия за намаляване на 
деформациите на земната пов рхност и подработ-
ваните обекти

l Конструктивни мероприятия

l Временно изменение на характера на експлоата-
ция на подработваните обекти през периода на 
опасните деформации

l Оставяне на предпазни целици, когато другите 
мерки за опазване не могат да гарантират нор-
мална експлоатация на конкретния обект или са 
икономически нецелес образни

l Провеждане на специални инструментални на-
блюдения на подработваните обекти с оглед на 
своевременна намеса за предотвратяване на 
опасни деформации в тях.

l От своя страна, така наречените миннотехнически 
мероприятия за намаляване на деформациите, 
включват

l П лно или частично зап лване на изработеното 
пространство

l Намаляване на изземваната мощност

l Намаляване размерите на добивните изработки

l Оптимизиране разположението на добивните 
фронтове, с цел минимизиране на деформациите.

Обект на настоящата статия е – Оптимизиране раз-
положението на добивните фронтове, с цел миними-
зиране на деформациите  и по-конкретно, на хоризон-
талните деформации, чрез математично моделиране.
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Снимки 3 и 4 на подработената, земно-
насипна стена на шламохранилище „Бо-
бов дол“ от подземните минни работи в 
рудник „Бабино“

Снимки 5 и 6 на подработената помпена станция, към шламохранилище „Бобов дол“ от подземните минни работи в рудник 
„Бабино“ 

Снимки 1 и 2 на къщи, от село Кошава, подработени от подземните минни работи в рудник „Кошава“
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ИЗБОР НА КРИТЕРИЙ

В специализираната литература , стр. 5 , 5, стр. 
0 –  и , стр. 5 , като необходимо и достат ч-

но условие, за взимане на решение, за подработване 
на даден обект е посочен критерий изискващ прогно-
зните стойности за хоризонталните деформации, пре-
дизвикани от добивния фронт, да не превишават до-
пустимите стойности за обекта.

За да може да б де подработен един обект, разполо-
жен на земната пов рхност, както и да б де запазен 
неговият нормален режим на експлоатация, е необ-
ходимо

            , 

к дето   се определя от  , в зависимост от 
категорията на опазвания обект

западане и по задигане. Стойностите им се определят 
от , таблица 0 .

 е максималното слягане, което се изчислява по 
формула 
  
к дето

      m  е изземвана мощност, m
       q0 – коефициент на относително максимално 

слягане
       α – г л на наклона на в глищния пласт, deg

         и са коефициенти на подработване по 
западане 5  и по простиране .

                    5
                   ако n1   то се приема, че n1  

 
                   ако n    то се приема, че n   , 

        к дето
       H е  средна д лбочина на добивния фронт,

m
   ψ  – г л на п лно подработване по прос-

тиране, deg
    D1 и D  са размерите на добивния фронт - 

широчина и д лжина.

L1 и L  са д лжини на полумулдите по западане  и 
по задигане 

              , m  

ако n1   , 

               , m  

ако n1  , 

к дето
        θ e г л на максимално слягане, deg
β0 и γ0 – гранични гли по западане и по задигане, 

deg.

  О   М    О   М  

Показател Доп. стойности на хоризонталните 
деформации за опазваните обекти

Категория първа втора трета четвърта

Хор. деф., mm/m 1 – 3 3 – 5 5 – 8 8 – 12

     

е максималната стойност на хоризонтал-
ните деформации в главното сечение по западане. 
Изчислява се по формула  ако опазвания обект се 
намира в полумулда по западане   или по фор-
мула  ако опазвания обект се намира в полумулда 
по задигане  

               

 

к дето  maxF′(y1) и maxF′ y2  са максималните стой-
ности на типовите криви в разпределението на хори-
зонталните деформации, с ответно в полумулдите по 
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 OПАЗВАНИЯТ ОБЕКТ СЕ НАМИРА В ПОЛ М ЛДАТА 
ПО ЗАПАДАНЕ  MОДЕЛ 

В вежда се означението d  0,5D1   и се замест-
ва в , тогава

  , m 9

Ако n  , т. е. д лжината на фронта е неограничена,  
придобива вида

                          , mm 0 .

Замества се с  в неравенство 

       

След преработка, неравенство  придобива вида

. 

Замества се в  с 9  и 0

 

В веждат се означенията

и се замества в 

                          

Горното неравенство е функция на две неизвестни – 
d и Н. От математиката е известно, че неравенства от 
този вид се решават като на едно от неизвестните се 
зададе конкретна стойност.

1.1. Дадена е широчината на добивния фронт D1  и се тър-
си средната дълбочина H, при която прогнозните хори-
зонтални деформации ще бъдат по-малки от допустими-
те, т. е. Н  х.

Замества се в  с х  Н

                   5

Повдигат се на квадрат и двете страни на неравен-
ство 5

В веждат се означенията

                                     и се замества в .

 

Следователно, математичният модел на задачата за 
определяне на минималната д лбочина, при която 
прогнозните стойности на хоризонталните деформа-
ции ще б дат по-малки от допустимите, при зададена 
широчина на добивния фронт, представлява кубично 
неравенство .

1.2. Дадена е средната дълбочина на добивния фронт H 
и се търси неговата широчина D1, при която прогнозните 
хоризонтални деформации ще са по-малки от допусти-
мите, т. е. d  y. Замества се в  с d  y

 

Повдигат се на квадрат и двете страни на неравен-
ство 

                                                                               или

       9

В веждат се означенията

                          и се замества в 9

0

Следователно, математичният модел на задачата за 
определяне на широчината на добивния фронт, при 
която прогнозните стойности на хоризонталните де-
формации ще б дат по-малки от допустимите, при за-
дадена средна д лбочина на добивния фронт, е ква-
дратно неравенство 0 .
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 OПАЗВАНИЯТ ОБЕКТ СЕ НАМИРА 
В ПОЛ М ЛДАТА ПО ЗАДИГАНЕ  
МОДЕЛ 

Аналогично на подхода в т. , се за-
мества в  с ,  и  и се в -
веждат означенията  

огава  придобива вида 

 

Горното неравенство е функция на 
две неизвестни – d и H. От матема-
тиката е известно, че неравенства 
от този вид се решават като на едно 
от неизвестните се зададе конкрет-
на стойност.

2.1. Дадена е широчината на добив-
ния фронт D1 и се търси средната 
дълбочина H, при която прогнозните 
хоризонтални деформации ще бъдат 
по-малки от допустимите, т. е. Н  х. 
Замества се в 

       

В веждат се означенията

и се замества в 

   

Следователно, математичният мо-
дел на задачата за определяне на 
минималната д лбочина, при коя-
то прогнозните стойности на хори-
зонталните деформации ще б дат 
по-малки от допустимите, при зада-
дена широчина на добивния фронт, 
представлява кубично неравенство 

.

тях са Mat ab, MathCad, Maple и 
Mathematica , стр. . 

За тестване на моделите са из-
ползвани софтуерния продукт 
Mathematica  и реални дан-
ни. Стойностите на гловите 
параметри са определени от 

, стр. 9  за г л на накло-
на на експлоатирания пласт 
α   - β0  5 , , γ0 5 , , θ  ,  
и ψ   . Стойността на коефици-
ента на относително максимално 
слягане q0 0, 5 , стр. 5 . 

Mаксималнaтa стойност на ти-
повaтa кривa в разпределение-
то на хоризонталните деформа-
ции в полумулдaтa по западане 
maxF′(y1)  0, 9 , таблица 0 . 
εдоп  5 mm m – за обекти втора ка-
тегория  .

l Решеното с горните данни куб-
ично уравнение  има два 
ирационални и един реален ко-
рен. Решение на неравенство 

 са всички стойности по-го-
леми от реалния корен  .

l Модел  позволява определя-
нето и сравняването на допусти-
мите д лбочини на разработва-
не за различни широчини на 
добивния фронт  .

2.2. Дадена е средната дълбочина на 
добивния фронт H и се търси него-
вата широчина D1, при която прогно-
зните хоризонтални деформации ще 
бъдат по-малки от допустимите, т. е. 
d  y. Замества се в 

 

В веждат се означенията

и се замества в .

.      5

Следователно, математичният мо-
дел на задачата за определяне на 
широчината на добивния фронт, 
при която прогнозните стойности 
на хоризонталните деформации 
няма да превишават допустимите, 
при зададена средна д лбочина на 
добивния фронт, представлява ква-
дратно неравенство 5 .

ИСЛЕНИ ПРИМЕРИ

В инженерната практика се при-
лагат различни програмни систе-
ми за математически пресмята-
ния, но най-разпространените от 

  О     H  D        
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l Изведеният модел  с здава 
в зможност за точен анализ 
на влиянието на изземвана-
та мощност, която с що както 
д лбочината на разработване 
и размерите на добивния фронт 
се явява определящ фактор за 
стойностите на хоризонталните 
деформации  .

l С здаденият модел  е пред-
поставка за определянето и 
сравняването на допустимите 
д лбочини на разработване за 
различни стойности на допусти-
мите хоризонтални деформации 

 .

l Модел т  с здава в змож-
ност за точен анализ на влия-
нието на г ла на наклона на 
пласта, който с що както д лбо-
чината на разработване, разме-

  О       D   H   D    

  О     H   
    

  О     H   
      

  О     H   
   

  О     H   
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рите на добивния фронт и изземваната мощност 
се явява определящ фактор за стойностите на хо-
ризонталните деформации  .

l Квадратното уравнение 0 , решено с конкретни 
данни, има два реални корена. Решение на нера-
венство 0  са всички положителни стойности, 
по-малки от п рвия реален корен  . Стой-
ностите по-големи от втория реален корен, които 
с що са решение на неравенство 0 , нямат ин-
женерен смис л.

l Модел т 0  позволява определянето и сравня-
ването на допустимите широчини на добивния 
фронт за различни д лбочини на разработване 

 .

l Модел т 0  с здава в зможност за точен ана-
лиз на влиянието на изземваната мощност, която 
с що както д лбочината на разработване и раз-
мерите на добивния фронт се явява определящ 
фактор за стойностите на хоризонталните дефор-
мации  .

  О       D   
 

  О       D   
    

  О       D   
     -

  О       D   
       

l Модел т 0  е предпоставка за определянето и 
сравняването на допустимите широчини на добив-
ния фронт за различни стойности на допустимите 
хоризонтални деформации  .

l Модел т 0  с здава в зможност за точен ана-
лиз на влиянието на г ла на наклона на в глищ-
ния пласт, който с що както д лбочината, разме-
рите на добивния фронт и мощността е определящ 
фактор за стойностите на хоризонталните дефор-
мации  .

естването на модел т , респективно на кубично-
то неравенство  и квадратното неравенство 5 , 
както и направените изводи са аналогични на горни-
те. 

Математичните модели с здават в зможност за то-
чен анализ на влиянието на определящите фактори 
за развитието на процеса движение на скалите, ка-
квито са г ла на наклона на пласта, д лбочината на 
разработване, размерите на добивната изработка и 
изземваната мощност.
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радиционното решение на задача-
та за оценка на в зможността за 
подработване на даден обект, раз-
положен на земната пов рхност, с 
подземни минни работи включва 
следната процедура

l Определяне на различни логич-
ни варианти на подработване.

l Прогнозиране на разпределе-
нието на линейните и деформа-
ционни параметри в мулдата на 
движение за всички набелязани 
варианти.

l Отхв рляне на една част или на 
всички варианти тогава проце-

дурата прод лжава от т. .  в з 
основа на критерия за допусти-
ми хоризонтални деформации.

l Избор на оптимален вариант на 
подработване.

С здадените математични модели 
позволяват горният алгорит м да 
се оптимизира като

l Определяне на допустимите об-
ласти на параметрите Н сред-
на д лбочина, която определя 
разположението на добивния 
фронт  и D1 широчина на добив-
ния фронт , така че прогнозните 
хоризонтални деформации да са 
по-малки от допустимите.

Проф. Борислав Арнаудов 
е роден на  март 9 0 г. 
в град София. Началното, 
прогимназиалното и сред-

ното си образование получава 
в различни училища в София до 

9  г. През 95  г. като студент в 
Д ржавната политехника е изпра-
тен за обучение в в ВВМ  висше 
военноморско училище , което за-
в ршва през 95  г. В период от 

ПРОФ  Д Р ИН  БОРИСЛАВ КИРИЛОВ АРНА ДОВ  
НА  ГОДИНИ

l Генериране само на допустими 
варианти на подработване.

ИЗБОР НА ОПТИМАЛЕН ВАРИАНТ  
НА ПОДРАБОТВАНЕ

Моделите могат да б дат прила-
гани и при определяне разположе-
нието и размерите на един добивен 
фронт, така че хоризонталните де-
формации на земната пов рхност 
да б дат по-малки от допустимите 
стойности, които биха с хранили 
нейните селскостопански качества, 
т. е. когато не с ществува обект. 
Например в , стр.  за поява-
та на водопроводящи пукнатини, 
които биха променили качествата 
на почвата се предлага критерия  

една година работи като офицер 
в системата на морски войски и 
ДОСО д ржавна организация за 
с дeйствие на отбраната .

През 95  г. зав ршва МГИ, спе-
циалност Разработка на полезни 
изкопаеми , след което в прод л-
жение на четири години работи в 
системата на ДСО Редки метали , 
рудник Курило . От март 9  г. 
след конкурс е назначен за асис-
тент в катедра Минно дело  на МГ . 
До 9  г. проф. Арнаудов премина-
ва през дл жностите ст. асистент и 
гл. асистент, като води упражнения 
по дисциплините Подземен в гле-
добив  и Проектиране на подземни 
рудници .

През 9  г. проф. Арнаудов за-
щитава кандидатска докторска  
дисертация в МГИ, Москва и през 

9  се хабилитира като доцент . 
През 9  г. проф. Арнаудов защи-
тава професорски хабилитационен 
труд и през 9  г. е хабилитиран 
като професор .

В периода 9 - 9  г. доц. Арна-
удов е зам.-декан на М , а от 9  
до 9 9 г. е декан на факултета. По 
време на административния пери-
од проф. Арнаудов вложи своите 
усилия и труд по утв рждаването 
и развитието на М  като водещ 
в в ВМГИ. В периода 99 - 995 г. е 
р ководител на катедра Подземно 
разработване на полезни изкопае-
ми

Проф. Арнаудов участва активно 
и в преструктурирането на в гле-
добива в Б лгария. През 99  г. е 
председател на Надзорния с вет 
на Мини Марбас  АД.

Голям е принос т на проф. Арна-
удов при научното и професионално 
израстване на преподавателските и 
научни кадри в областта на минни-
те науки, като член 99 - 99  г.  и 
председател 99 - 00  г.  на СНС 
по Минни науки  к м ВАК. 

Сериозен е принос т на проф. Арна-
удов, като водещ експерт в различ-
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ва своята благодарност на 
инж. Тони Петров, главен марк

а дер на Гипс о ава  АД, за 
предоставените снимки на под
работените сгради, намира и се 
в ра она на минното предприя
тие

на подземното разработване на по-
лезни изкопаеми и е р ководил ди-
пломното проектиране на над 00 
дипломанта.

За своята преподавателска, научна 
и организационна дейност проф. 
Арнаудов е награден с орден Кирил 
и Методий -  степен, както и много 
ведомствени отличия, включител-
но и на МГ .

Макар и отдавна да се радва на за-
служил отдих проф. Арнаудов не е 
престанал да се интересува от с с-
тоянието и развитието на МГ , М  
и катедра ПРПИ . От пенсиони-
рането си до сега проф. Арнаудов 
участва активно в процеса на из-
растване на научните кадри на МГ , 
като участник-рецензент и член на 
научни журита по защита на док-
торски работи и хабилитационни 
процедури.

През целият си житейски п т на 
преподавател, учен, приятел, с -
пруг, баща и дядо проф. Арнаудов 
проявява своя благ и човеколюбив 
характер, м дрост и доброта. Нека 
още д лги години  той ни радва и 
дарява с с своята човечност.

ЕСТИТ ЮБИЛЕЙ   
ПРОФ  АРНА ДОВ

ни технико-икономически с вети 
к м НИ И Минпроект , Нипрору-
да , ДСО  Редки метали  и др.

Преподавателската и научна дей-
ност на проф. Арнаудов е св рзана 
с широк кр г учебни дисциплини 
формиращи професионалната ква-
лификация на редица специално-
сти в МГ  Св. Иван Рилски . ова 
са  Подземен добив на полезни из-
копаеми  Проектиране на подзем-
ни рудници  В ведение в минното 
дело  Минно-добивни технологии . 
Научната компетентност на проф. 
Арнаудов се изразява в следните 
области  Разработване на методи 
и оптимизационни процедури за 
проектни решения и перспектив-
но развитие на минните работи в 
подземен в гледобивен рудник  
Прогнозиране развитието на тех-
никата и технологията в подземния 
в гледобив  С стояние , перспекти-
ви и задачи на развитие на иконо-
миката, стопанското р ководство, 
технологията и управлението на 
подземния в гледобив  Нови и ус -
в ршенствани методи, технологии 
и схеми за разработване на природ-
ни богатства по подземен начин  
В проси на висшето минно образо-
вание и др.

Един от главните научни интере-
си на проф. Арнаудов е св рзан с 

mm m. ози в прос е особено акту-
ален, когато концесионер т на раз-
работваното находище и собстве-
ник т на земята са две различни 
юридически лица. Математичните 
модели са предпоставка за пови-
шаване ефективността на експер-
тната дейност при проектиране на 
подземни минни работи.
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проблемите по разработването на 
Добруджанското в глищно нахо-
дище. В прод лжителен период от 
време той участва по изготвяне-
то на Цялостния проект на рудник 
Добруджа  и по-специално при 

организацията и провеждането на 
експертната оценка на геологопро-
учвателната информация, проек-
тиране на разкриването, подготов-
ката и системите на разработване, 
техниката и технологията на добив 
и преработка, в свр х тежки при-
родни условия и висока степен на 
неопределеност. Като венец на 
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и учебни помагала. Р ководител 
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Р ководил е курсовото проектира-
не на над 000 студента в областта 
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КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ОКЕАНСКИТЕ 
МЕТАНОХИДРАТНИ РЕС РСИ   
ПРОБЛЕМИ И В ЗМО НИ РЕШЕНИЯ

Доц. д-р инж. Йордан М. Йорданов,  ordan ordanov 5 gmail.com  
Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски ,  
Моника А. Владимирова

COMMERCIALIZATION OF THE OCEANIC METHANE HYDRATE RESOURCES -   
PROBLEMS AND POSSIBLE DECISIONS
Assoc. Prof. PhD  Jordan M. Jordanov, ordan ordanov 5 gmail.com -  

niversity of Mining and Geology St. van Rilski   
Monika A.Vladimirova

ABSTRACT

he main purpose of the current investigation is to reveal 
the potential barriers for commercialization of the oceanic 
methane hydrate resources. p to now lots of assessment 
researches over the global hydrate methane resources have 
been done, pointing out volumes in the interval of 0 –

0  m3. But the ma ority of authors determine technically 
recoverable uantities as - . 0  m3, and economically 
recoverable - -  . 0   m3 or 0- 0  trillions m3. he pre-
sented data outline the first possible barrier for investors. t 
arises from the presumption that the potential recoverable 
volumes are able to cover the global world consumption of 
natural gas ,  trillions m3 for 0  year  only for -  
years. he second potential obstacle appears as a result of 
absent of reliable data base from long period test produc-
tion from different hydrate bearing fields worldwide. t does 
not reveal the opportunities for ade uate legal regulations 
development and does not help exploration companies to 
implement in their practice. he next problem that industrial 
experts should overcome is related to the standard investi-
gations re uired for commercial discovery to be registered. 

he basic parameters that should be measured are in the 
field of  spatial boundary of the stability zone delimitation  
development of the ade uate source model of fluid flow 
that will be able to bring overcritical volumes of pore wa-
ter and gas in order to give start of the hydrate formation  
present of the coarse sediments reservoirs  possessing 
good filtration properties. he following finding could be 
formulated from the presented above potential barriers  it 
would be very speculative to fix any future time for start of 
commercialization of the hydrate methane resources. Ac-
counting also for the new giant discoveries of conventional 
gas worldwide, authors consider that during the next dec-
ades it is not realistic to expect hydrate methane to become 
priority exploration target.

EY WORDS  hydrate, stability zone, hydrate reservoir, 
BS  – bottom simulated reflector

РЕЗЮМЕ

Основната цел на настоящото изследване е разкриване на 
потенциалните бариери за комерсиализация на океанския 
тип метанохидратни ресурси. К м настоящия момент са 
налични поредица от глобални оценки на ресурсите от оке-
ански тип метанохидрати, с с стойности в интервала 0 – 

0  m3. Множество автори обаче определят потенци-
ално извлекаемите обеми от хидратен метан на ниво 

- . 0   m3, а икономически извлекаемите около 
-  . 0   m3 или 0- 0  трилиона m3. Приведените сведения 

очертават и п рвата потенциална бариера за инвеститорски 
интерес. я се очертава от това, че потенциално извлекаеми-
те обеми могат да покрият глобалната годишна консумация 

,  трилиона m3 за 0  г.  за период от -  години. Вто-
рата група проблеми идва от отс ствието на база данни от 
прод лжителен добивен период, което не позволява разра-
ботването на адекватна нормативна база. ретата група от 
потенциални препятствия е св рзана с провеждането на  
стандартните комплексни изследвания в частта за  очерта-
ване на зоната на стабилност на газохидратите  изграждане 
на адекватен модел на захранващ приток от газ и порова 
вода  наличието на подходяща вместваща седиментна среда 

резервоар .  От изложените по-горе потенциални бариери 
относно перспективите за комерсиализация на океанските 
метанохидратни ресурси, може да се заключи, че прогнози-
рането на как вто и да е стартов времеви хоризонт е силно 
спекулативно. Като имаме предвид и последните открития 
на големи и свр хголеми находища на конвенционален газ 
по света, заключаваме, че в близките декади не се очертава 
хидратният метан да стане приоритетна проучвателна цел. 

КЛЮ ОВИ Д МИ  хидрати, зона на стабилност, хидратен 
резервоар, псевдод нен рефлектор BS  – bottom simulated 
reflector .
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Доклад, изнесен на Национална научно те ническа кон еренция инерално суровинната база на лгария  
нерудни полезни изкопаеми , 22.11.2019 г.  Национален дом на науката и те никата, Со ия

или на  mol метан с ответстват 5, 5 mol вода. От-
тук следва, че при теоретично п лно зап лване на 
празнините на водната клет чната структура,  m  

метан-клатрат може да вмести до 9 m  метан при-
ведени к м S P 0 C и  atm . Подобна теоретична 
наситеност не се наблюдава в природни условия, к -
дето степента на зап лване е най-често около 0 m  

метан на  m  метан-хидрат. От проведени обширни 
лабораторни и полеви изследвания е установено, че 
газохидратите са стабилни при определени термо-
барични условия – температура от 0 C до к м 5-

C и налягане в широк диапазон до к м 50 atm 
 . Без да се впускаме в обширни описания на 

термодинамичната рамка, ще посочим, че практи-
чески интерес представлява хидратообразуването в 
д нните утайки в д лбочинния диапазон до 00- 00 
m. При тези условия е установено, че метанохидра-
тите образуват главно две основни кристалографски 
структури – структура тип S  и структура тип S , кои-
то се отличават с различен абсорбционен потенциал 
спрямо гостуващи  газови молекули. становена е и 
трета структурна разновидност, дефинирана като SН 
структура. В океанските метанохидрати преобладава 
структура S , но често се срещат и междинни образо-
вания S  - S .

Граничните параметри на устойчивост на хидрато-
образуването или теродинамичната рамка, очерта-
ват т.нар. зона на стабилност ЗС , която вс щност е 
своеобразен термодинамичен капан  в контекста на 
конвенционалната петролна геология. Неговите кон-
тури в д нните утайки са основен обект на конкретни 
изследователски работи за оценка на потенциалния 
ресурс от хидратен метан. В изложението по-долу ще 
се спрем по-подробно на ролята на този проблемен 
елемент от перспективите за комерсиализация на хи-
дратния метан.

В ВЕДЕНИЕ

В последните декади са реализирани огромни 
усилия в опознаването и изграждането на ус-
пешни стратегии за оползотворяването на ре-

сурса от природните метанохидрати М , носители 
на значителни количества метан и негово хомолози. 
Множество специалисти оценяват този ресурс като 
значително превишаващ  и повече п ти  сумарното 
с д ржание на в глерод в познатите конвенционал-
ни находища по света. Натрупан е и значителен опит 
от проведени експериментални, пилотни и пробни 
експлоатационни работи в редица райони на света. 
В обширен брой публикации и монографии се опис-
ват достат чно прецизно процесите на формиране 
на полета с надкритична концентрация на М  Collett, 

., et al., 0 5 etc . Заедно с това са налице и редица 
източници, в които се обс ждат и проблемите с тран-
сформирането на М  ресурси в извлекаеми и т р-
гуеми обеми Велев, 009  Bhini .C. et al., 0 9 etc . 
От тези позиции е формулирана и основната цел на 
настоящата работа –    

      МХ 
 

ОБ И СВЕДЕНИЯ ЗА ХИДРАТООБРАЗ ВАНЕТО 

идратообразуване е описано още в началото на 
9то столетие. Получените продукти газохидрати  са 

кристални тв рди ледоподобни вещества клатрати , 
които се с стоят от газови молекули, вместени аб-
сорбирани  в празнини на заобикалящи ги водни мо-
лекули. От природните хидрати с особена важност са 
метан-клатратите, по-известни в литературата като 
метанохидрати. Освен метан, клатрати образуват и 
други газове като C , S, както и някои в глеводо-
родни газове. Номиналната композиция на метанов 
клатрат най-често се дава с формулата  C  

ДОЦ  Д Р ИН  ЙОРДАН М  ЙОРДАНОВ е преподавател в МГ  Св. Иван Рилски  и 
води курс по рсене и проучване на нефтени и газови находища .  Автор е на пове-
че от 00 публикации в областта на петролната геология, резервоарното инженер-
ство, оценка на риска при проучвателни работи, устойчивото развитие, геотермал-
ната енергия, дефиниция и механиз м на формиране на нетрадиционните петролни 
акумулации и др.  Автор е на  учебни помагала. Р ководител е на множество нацио-
нални и корпоративни изследователски проекти, св рзани с дейността на местни и 
в ншни компании, опериращи в областта на петролната геология. От 00  до 009 г. 
е експертен с трудник к м Комисията по енергетика к м 9 и 0 Народно с брание 
на Р. Б лгария. лен е на БГД. Носител е на Орден 00 години б лгарска геология .  
През 0  г. е удостоен с с званието Заслужил геолог  на Н С по МДГМ.
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ГЛОБАЛНИ ОЦЕНКИ НА РЕС РСИТЕ ОТ ОКЕАНСКИ 
ТИП МЕТАНОХИДРАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ТЯХНАТА 
КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ

Количествена оценка на глобалните ресурси

К м настоящия момент са налични поредица от гло-
бални оценки на ресурсите от океански тип мета-
нохидрати, с с стойности в интервала  m3 
Boswell  Collett, 0 0 etc . ази значителна разлика 

се д лжи вероятно на спецификата на използвани-
те модели за оценка на ресурсите. ова внася и за-
труднения при с поставимостта на стойностите за 
отделни хидратоносни области. ака например само 
за континенталната окрайнина на СА  се посочват 

, 5 трилиона m   за източната част на трога Нанкай 
в понски води се дават ,  трилиона m  ресурс от 
хидратен метан Collett, ., et al., 0 5 etc . CS eport 
MMS 00 -00  https www.boem.gov S 00 -00 .pdf  
дават оценка от около 00 трилиона 0. .   ресурс 
за Мексиканския залив. А.Vassilev 0 0  прогнозира 
общо 000 km3 хидратен резервоар в ерно море, а 
М. Владимирова 0  посочва за този регион 5- 5 
трил. m3 газ на място . 

Понастоящем преобладава общото мнение, че по-
сочената горна граница  m3  отразява по-ранни 
пресмятания, базирани на обемния оцен чен модел, 
с презумпция за п лно насищане на клатратната 
структура и при п лен обхват на седиментния п л-
неж в обхвата на ЗС Boswell  Collett, 0 0 . Без да 
излагаме обширен коментар по поредицата от оцен-
ки, считаме, че с най-висока степен на адекватност 
са стойността около    3. В работата, след-
вайки посочената от А.Milkov 00  низходяща дина-
мика на глобалните оценки в в времето, сме приели 
глобалният ресурс от метан в океанските хидрати да 
с ставлява  3  .

Понастоящем индустриалните експерти са обедине-
ни около мнението, че промишлен интерес предста-
вляват главно грубоз рнести, порести и проницаеми 
хидратоносни резервоари. ази позиция се подкрепя 
и от .Boswell  .Collett 0 0 , които прив рзват 
технически извлекаемите обеми к м този сегмент 
от седиментните скали и определят потенциално 
извлекаемите обеми от хидратен метан на ниво 

 3  . Макар и елементарните пре-
смятания да показват хипотетичен коефициент на 
извлекаемост - 0 , сме склонни да считаме, че този 
диапазон е в с ответствие с практиката от добива 
на неконвенционални в глеводородни ресурси ши-
стов, в глищен метан, нефт от пл тни резервоари и 
др. . Като прилагаме аналогичен методичен подход, 
считаме, че потенциалните икономически извлека-
еми обеми от хидратен метан се очаква да б дат на 
поряд к по-малки от техническите, с обеми около 

.  3 или 0- 0  трилиона m3  е отбележим 
и още една важна особеност при оценка на потен-
циалните ресурси от хидратен метан. Най-често тя 

Метанохидратен ресурс Метан от конвенционални находища Процентно с отношение

Глобални ресурси 
от океански хи-

дратен метан, m3 
resources in-

place

ехнически 
извлекаеми 

обеми метан от 
океански газо-

хидрати, m3

Икономически 
извлекаеми 

обеми метан от 
океански газохи-

драти, m3

Общо доказани 
резерви от природен 

газ к м края на 
0 , m3 

BP statistical eview, 
0 9

Глобална 
годишна 

консумация 
на природен 
газ за 0 , 

m3

Обезпе-
ченост на 

света в 
години

Икономически извле-
каем метан от хидра-
ти доказани резерви 

от природен газ,   
кол. кол. 

Икономически извлекаем 
метан от газохидрати гло-
бална годишна консумация 

от природен газ метан , 
години 

кол. кол. 5

3 5

0 5 - 0  

По авторите 
-5  . 0 5

 -  . 0  

 Boswell  and 
Collett, 0 0

По авторите 
-  0  

Средно 5 три-
лиона

9 ,9 . 0 ,  . 0 5 , , ,

  О                    
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се изв ршва по методиката за ранен етап на изу-
ченост на дадено полезно изкопаемо, базирана на 
стандартната обемна формула  обемите „на място“ са 
произведение от площта Х дебелината на хидратния 
пласт Х порестостта Х наситеността с хидратна суб-
станция Х фазовия трансформационен коефициент (от 
40 до >160 m3 /m3 хидрат). Посоченият подход е право-
мерен за настоящата степен на изученост на М , но 
при структуриране на комерсиален проект индустри-
алните експерти дават предпочитание на методика, 
базирана на очакват добив от отделен сондаж, което 
по дефиниция изисква данни от достат чно инфор-
мативен продуктивен тест. В з основа на тези с о-
бражения преценяваме, че предложената стойност за 
икономически извлекаеми обеми е само индикативна 
и най-вероятно фиксира горната граница. 

Коректността при оценка на глобалните ресурси из-
исква да се оцени и ресурса от т.н. подхидратен сво-
боден газ, който специалистите приемат като зад л-
жително условие за протичане на хидратообразуване. 
К м този етап обаче не попаднахме на информативна 
база данни, в з онова на която да изградим авторска 
позиция за ролята на този ресурс. ова е причината 
още ведн ж да подчертаем, че отразените в   
данни следва да се приемат като индикативни. 

ерноморската акватория и конкретно изключител-
ната икономическа зона на Б лгария с що се пред-
мет на оценка за ресурс от метанохидрати Vassilev,А., 

. Dimitrov. 00  Vassilev, 00  Vassilev, 0 0  Влади-
мирова, 0  Vassilev, 0  illman, J. et al., 0  
Димитров и др. 0  и др. . Цитираните специа-
листи дават за ерно море стойности в диапазона 

 3  но е налице и силно оптимистичен 
вариант от  3 Vassilev, 00 . Димитров и 
др. 0  считат, че 0  от ерноморския М  ресурс 
е в обхвата на Изключителната икономическа зона 
на Б лгария. 

Както вече посочихме, основен индустриален интерес 
представляват океанския тип хидрати от седимент-
ния п лнеж на световната акватория в д лбочинния 
диапазон до к м 000 m под морското д но. В този 
диапазон са реализирани и значителен брой изсле-
дователски програми СА , пония, Канада, Индия, 
Китай, Германия , които позволиха да се прецизират 
глобалните ресурси от метан, св рзан с хидратните 
полета. Получените резултати позволяват да се от-
кроят и някои обстоятелства, които според нас гене-
рират резервираност относно перспективите за ко-
мерсиализация на метанохидратния ресурс.

Потенциални препятствия за инвеститорски интерес 
към метанохидратите 

Сравнителният анализ на наличните данни за гло-
балния ресурс от М  очертава и първата потенци-
ална бариера за инвеститорски интерес. По дан-
ни от приложената таблица е видно, че макар и 
ресурсният потенциал да е огромен, икономически-
ят потенциал, покриващ с временните норми за це-
лес образен добив на метан от хидрати, е по-огра-

ничен и се очаква в глобален план да не превишава 
   3  ози потенциален обем, пре-

сметнат по-скоро като оптимистичен, с ставлява 
около  от доказаните к м края на 0  запаси от 
конвенционален природен газ. ипотетично той може 
да покрие глобалната годишна консумация  

 3   .  за период от  . . 
Приведените данни най-вероятно ще привлекат вни-
манието на част от индустриалните експерти в стра-
ни, вносителки на природен газ, но поради тв рде 
ограничения опит от по-прод лжителни тестове, ще 
е налице сд ржана или по-скоро в зпираща инвести-
торска инициатива. К м това ще добавим и оповесте-
ните данни за динамиката между глобалния р ст на 
потребление и с ответния р ст на доказаните запаси 
от конвенционален газ за 0  р ст на потребление – 
5,  р ст на запасите – 5, , P S  R   
W  E  . Нес ществената разлика от 0,  
превес на потреблението не се очаква да промени 
устойчивия афинитет на инвеститорите к м устано-
вените и прогнозируеми ценови модели в днешния 
газов пазар. 

К м очертаната потенциална бариера ще добавим 
коментара на Marlan Downey от частната Roxanna Oil 
Company, който определя и критичните изходни па-
раметри за добивна платформа на 5000 фута воден 
слой 5 5 m  и с ответна подземна инфраструктура. 
Инвестицията е атрактивна само при дневен добив от 
около  млн. m3 ден , с устойчив добив за около 0 
години. На този етап покриването на тези изисквания 
изглежда илюзорно. 

Предложеният по-горе авторски коментар се 
базира и на наличните к м момента данни от 
проведени продуктивни тестове по изследова-
телски програми в рху метанохидрати за реди-
ца страни. От приложения табличен материал 

  е видно, че максимална прод лжителност на 
продуктивни тестове е 0 дни зона Shenhu, Китай , но 
най-често е около месец. Показателни са с що и да-
нните от сумарния добив максимум от 09000 m3  и 
осреднения максимален дневен добив  m3 . При-
ведените сведения са крайно недостат чни за при-
веждане на ресурсите в резерви, както и за оценка на 
икономически извлекаемите обеми метан от хидрат-
ните полета по света. Поради тази причина заключа-
ваме, че перспективата хидратният метан да покрие 
световната годишна потребност от метан няма реал-
но позициониране в в времето. Изключение могат да 
б дат отделни страни пония и др. , които са изцяло 
зависими от в ншни доставчици.

Потенциални препятствия от гледна точка на опазване 
на околната среда

Второто потенциално препятствие за инвестиционен 
интерес е св рзано с изискването за безопасен ин-
дустриален добив. К м настоящия момент са налице 
достат чен обем данни за разположението на хидрат-
ните полета в световната акватория. е са най-често 
в континенталния склон 00- 00 m под морското 
д но , к дето термобаричните условия са най-бла-
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гоприятни за хидратообразуване. 
ази зона обаче, наситена най-чес-

то с плиоцен-кватернерна класти-
ка, се характеризира с висока сте-
пен на механична неустойчивост и 
сложна д нна морфология. От тези 
позиции се очаква индустриалните 
експерти да са силно резервирани 
при структуриране на проекти за 
екстракция на метан. ази резер-
вираност идва от зад лжителна-
та институционална експертиза 
за в здействието в рху околната 
среда, което в Б лгария е извест-
но като изготвяне и утв рждаване 
на ОВОС. Проблемите по ОВОС мо-
гат да се обединят в две групи  а) 
произтичащи от спецификата на хи-
дратните локации спрямо морското 
дъно и б) произтичащи от отсъстви-
ето на адекватна нормативна база. 
Обусловеността на п рвата група 
проблеми идва от изграждането 
и стабилизирането на д нната ин-
фраструктура  чувствителност на 
хидратните резервоари к м клима-
тичните проблеми  нестабилност на 
утаечния материал с с силно из-
разена склонност к м свличане и 
пропадане  неконтролирано спон-
танно  дисоцииране на хидрати с 
отделяне на метан в атмосферата  
сложни технически условия за про-
веждане на сондажни работи и не-
предвидими георискове Georgiev 
et al., 0  M G A E проект, 0  
GE MA  проект, 0  etc . 

Втората група проблеми, св рзани 
с нормативната база са причинно 
обусловени от посочените по-горе 
специфики. Главният според нас 
проблем обаче идва от отс ствие-

които са част от комплексните из-
следвания за регистриране на про-
мишлена локализация. Критичните 
елементи на Г ПС според цитира-
ните автори са  

l зона на стабилност ЗС  на хи-
дратообразуване, т.е. оптимал-
ните за конкретната седимент-
на среда гранични стойности 
на температурата и налягането, 
които формират термобарична-
та пространiтранствена рамка 
за с ответната газова смес, ус-
ловно именувана в практиката 
като термодинамичен капан

l с временен и древен газов 
приток к м ЗС, който захран-
ва  процеса на формирането 
на газохидратна субстанция, с 
отчитане на в зможните миг-
рационни механизми, които да 
гарантират достат чен интензи-
тет на флуидния поток

l подходяща седиментна среда 
резервоар , доминирана от 

псамитно-псефитна кластика 
пяс ци, пяс чници , която не 

само вмества но и притежава 
филтрационен профил, който 
обезпечава пренос т на значи-
телни количества пластови води 
с разтворен или свободен газ.

Без да се впускаме в анализ на с -
д ржателната част на елементите и 
процесите на природните Г ПС, ще 
се концентрираме само в рху баз-
исните елементи, чиято обосновка 
може да генерира резервираност в 
индустриалните експерти. С оглед 
на системността в следващото из-
ложение ще представим авторска-
та си позиция по посочените по-го-
ре основни елементи на Г ПС.

Зона на стабилност (ЗС) на хидра-
тообразуване. От с ществена важ-
ност за практиката е не п лният 
термобаричен пространствен об-
хват на ЗС, а онази част от нея, 
която покрива изискванията за 
дефиниране на хидратоносен ре-
зервоар. За тази цел привеждаме 
данните от опита в Южно Китайско 
море на площ Shenhu, к дето е про-
веден най-прод лжителен тест за 
добив на метан u-wei hang et al., 

0 . Цитираните автори посоч-
ват, че провеждането на сеизмични 
изследвания в типичните условия 
за хидратообразуване склонови 

              
    

Година Обект
Прод лжи-
телност на 
теста в дни

Сумарен добив 
на метан, m3

Осреднен 
дневен 

добив, m3

00 Делта Маккензи, Канада 5 5 0

00 Делта Маккензи, Канада .5 0 ,

00 Делта Маккензи, Канада 000 0

0 Северен склон Аляска, СА 0 000 00

0 рог т Нанкай, пония 9000 0

0 рог т Нанкай, пония 5000 9

0 рог т Нанкай, пония 00000

0 Зона Shenhu, Китай 0 09000 5 50

то на база данни за прод лжителен 
добивен период, в з основа на кой-
то да се документират в зможните 
усложнения и вреди при индустриа-
лен добив на метан. Само при тези 
условия може да се очаква изгот-
вянето на адекватна и устойчива 
нормативна база, която да обслуж-
ва корпоративната практика при 
структуриране на проекти. На този 
етап не е в зможно да се прогнози-
ра времевия хоризонт за подобна 
законодателна уредба и всеки опит 
за прогнозиране ще б де спекула-
тивен.

Потенциални препятствия от глед-
на точка на изискуеми стандартни 
изследваниЯ

ази група от потенциални препят-
ствия е св рзана с провеждането 
на стандартните комплексни из-
следвания, изискуеми за регистри-
ране на промишлена локализация. 
Макар и газохидратните носители 
на метан да имат собствена кла-
сификационна принадлежност к м 
нетрадиционните източници на 
в глеводородни ресурси, принцип-
но те носят генетичните белези на 
продуктите от битумния ред. ова 
е дало основание на M.D. Max и 
A. . Johnson 0 , Collett, ., et al. 

0 5  и др. да приложат принципи-
те на петролно-системния подход 
и в ведат аналог на стандартната 
петролна система, именувана от 
тях като газохидратна петролна 
система - Г ПС . Авторите подкре-
пят предложената концептуална 
схема, т й като от нея дефинитивно 
се извеждат базовите параметри, 
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терени, динамична утаечна среда и др. , както и пред-
варителната обработка на полевите данни, изискват 
специфични умения, с оглед постигане на по-високо 
с отношение сигнал-шум. Както е известно, основен 
сеизмичен признак за диагностициране на хидратна 
наситеност е т.нар. псевдод нен рефлектор, извес-
тен в анголоезичната литература като BS  bottom 
simulating reflectors . ой се характеризира с доста-
т чно добре изразен акустичен импеданс и неговата 
позиция се обв рзва с долната граница на хидратния 
резервоар. От правилното му разпознаване на СП за-
виси в много висока степен както разпространението 
на потенциалния резервоар, така и позиционирането 
на проектни сондажи. ук според нас се генерират 
и в зможните причини за резервираност. е произ-
тичат от природното строежно разнообразие в ЗС и 
по-конкретно от хомогенността на резервоара, нали-
чието на подрезервоарна зона на свободен газ, нали-
чието на проводящи в посока к м ЗС разломи, харак-
тера на температурния градиент, наличието на солни 
тела и пластове с карбонатна спойка и др. Известни 
са множество случаи и особено в акваторията на 
Мексиканския залив и източното крайбрежие на Ин-
дия обект Krishna- Godavari Basin  Collett et al., 0 9 
etc. , к дето е налице хидратообразуване, без раз-
познаваем BS . Интегралният ефект от посочените 
фактори трудно може да се параметризира и поради 
тази причина е в зможно да не се постигне надежд-
но трасиране на долната граница на хидратния резер-
воар. Следва да се има предвид и обстоятелството, 
че преход т к м подхидратния разрез е различен по 
дебелина интервал, с с стойности, които зависят от 
множество фактори, св рзани с минералния с став, 
характера на водите, газовата фаза, характера на 
миграционните трасета и др. Още по-голяма степен 
на несигурност е налице и при позиционирането на 
горната граница на хидратния резервоар. я лежи на 
д лбочина, к дето концентрацията на метана се из-
равнява с тази на неговата разтворимост. За разлика 
обаче от разпознаваемия BS , тази граница по-ско-
ро интервал  няма ясно изразен сеизмичен почерк . 
Посочените проблеми са валидни в с щата степен и 
за латералните граници на хидратоносното тяло, кое-
то при комплексния анализ може да се окаже критич-
но за крайната оценка на хидратния потенциал. 

Вторият основен елемент от ГХПС е св рзан с меха-
низма на захранване  на резервоара с достат чен 
обем порова вода и газова фаза. Днес е установено 
еднозначно, че хидратният метан в преобладаващата 
част от установените локализации е изотопно лек , 
което се оценява като признак за микробиален би-
огенен  произход. Известни са и находища Месояха, 
Мексикански залив и др. , к дето е установено и не-
значително количество С , което очевидно има миг-
рационен алохтонен  характер. становено е с що, 
че прис ствието на С  в газовата смес не само про-
меня термобаричната рамка, но и формира специфи-
чен кристализационен продукт, известен като S  тип 
хидрати, к дето с отношението вода газ е , . На-
лице е обаче експертен консенсус  относно основния 
генерационен тип метан в хидратите и той е биогенен. 

е отбележим и още една важна особеност при хи-
дратообразуването. В с гласие с тезата на M. D. Max 
and A. . Johnson 0  и др., считаме, че собствено 
биогенната продукция в рамките на зоната на стабил-
ност не е в с стояние за формира висока степен на хи-
дратонасищане. От проведените опитни тестове е ус-
тановено еднозначно, че промишлен интерес може да 
в зникне при наситеност на поровия обем с хидрати 
повече от 0 . ази пл тност не може да се постигне 
с с собствена  продукция, поради което е необходим 
в ншен източник. В литературата са предложени ре-
дица модели за захранване на ЗС от в ншни източни-
ци Collett et al., 0 9 etc. , но най-често се привеждат 
два варианта  а  чрез адвективен в зходящ поток на 
порова вода с разтворен газ и при навлизане на при-
тока в ЗС се отделя газова фаза, която се абсорбира 
от водните молекули  б  чрез в зходяща свободна га-
зова фаза, която доставя  метан в ЗС. становени са 
и признаци за захранване  от по-д лбоко залягащи 
газови акумулации, както и от дисоциация на с щест-
вуващи газохидратни тела Dixit et al., 0 9 и др. . Ав-
торското предпочитание е к м вариант на смесено 
полигенно  захранване. От представените модели е 

очевидно, че скоростта на хидратообразуване и сте-
пента на насищане на поровия обем ще зависят от 
интензитета на адвективния поток, концентрацията 
на газова фаза в него и дел т на свободния газ, миг-
риращ к м ЗС. Ако тези показатели са с надкритична 
стойност може да се очаква развитие на стопански 
значим хидратоносен резервоар.

Поради широкото природно разнообразие, полиген-
ният вариант по неизбежност предполага оценките 
на дадено поле да зависят от конкретната характе-
ристика на Г ПС, без да е в зможно формализира-
ното прилагане на метода на аналогията. ова пред-
положение има и непосредствена икономическа 
проекция в посока к м нарастване на разходната 
част на инвестиционно намерение. Доп лнително 
к м тази особеност ще добавим и предположението 
индустриалните експерти да изискват отговор на в -
проса – доколко е в зможно да се изгради адекватен 
модел на в зходящия флуиден поток в в времето и 
доколко газовата фаза в този поток може да обезпе-
чи насищане на поровия обем над 0 . В качеството 
на ориентир ще приведем данни от тестовия полигон 
в Южно Китайско море зона Shenhu, un-xia u, i 
Chen, 0 , к дето прецизно са изучени резервоари 
с хидрати. По данни на u-wei hang et al. 0  за сон-
даж S - - 0 5 наситеността с хидратна субстан-
ция има максимални стойности , но средно е 0 . 
Подрезервоарната зона с д ржа около  свободен 
газ. Метан т е с биогенен произход и зареждането се 
предполага да е св рзано както с дегазиране  на ад-
вективен поток, както и с насищане с с свободен газ, 
мигриращ от по-д лбоко залягащи хоризонти. При-
ведените данни показват важността на интензитета 
на газонаситеност на поровите води. Дори и при  
свободен газ се регистрира наситеност, която е под 
прага за индустриален интерес 0 .

ретият основен елемент от Г ПС е подходяща се-
диментна среда резервоар , която не само вмества, 
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но и притежава филтрационен профил, който обезпе-
чава пренос т на значителни количества пластови 
води с разтворен или свободен газ. ay Boswell еt al. 

0  обс ждат прецизно този проблем на примера 
на установени хидратни полета в в финокластич-
ни, грубокластични и седиментни среди с пукнатин-
но-поров вместващ обем. Заключават, че е налице 
широко разнообразие на формата на прис ствие на 
хидратите в поровия обем  , но потенциал т 
на резервоарите за извличане на метан е с щест-
вено различен и зависи в най-висока степен от ма-
тричната проницаемост. На тази основа отделят три 
самостоятелни групи резервоари. Перспективни, с 
висока проницаемост части от дарси , изградени от 
пяс ци и пяс чници, с порово хидратно насищане в 
диапазона 50-90 . В качеството на ориентир ще при-
ведем данните на Sukru Merey  Caglar Sinayuc 0  
за ерно море. Цитираните автори преценяват, че на-
слаги с проницаемост под 00 mD не представляват 
индустриален интерес дори и при 5  наситеност. 
Безперспективни, с ограничена проницаемост, пред-
ставени от силно порести но слабопроницаеми до 
няколко mD , финокластични наслаги. Наситеността 
с хидрати е тв рде ниска -  0  и само при лока-
литети от по-група кластика може да достигне до 

0- 0 . Очевидно е, че индустриалният потенциал на 
този клас резервоари е незначителен. На примера на 
хидратни полета от Мексиканския залив, Корейска-
та, Индийската акватория и др., Boswell еt al. 0  
обособяват самостоятелна група резервоари, които 
с що именуват като безперспективни към настоящия 
момент. е се характеризират с ограничена матрич-
на проницаемост, но обладават специфична форма 
на насищане на вместващата среда. Зап лват пукна-
тини, жилни образования и често формират цилинд-
рични  хидратни тела, обв рзвани понякога с извест-
ните газови комини . По дефиниция с що се отнасят 
к м резервоарите с нис к продуктивен потенциал.

В заключение к м пояснителните бележки по раз-
глеждания основен елемент на Г ПС ще подкрепим 
становището на ay Boswell  imothy S. Collett 0 0 , 
че проведените полеви и лабораторни моделирания 
определят пяс чниковите хидратни резервоари като 
единствено подходящи за реализация на индустриа-
лен добив на хидратен метан. ова по недвусмислен 
начин е установено за изследваните хидратни полета 
в Мексиканския залив, Южно Китайско море и Индий-
ската акватория.

ЗАКЛЮ ИТЕЛНИ БЕЛЕ КИ

l От изложените по-горе с ждения, формулирани 
в з основа на проведените к м момента обширни 
лабораторни и полеви изследвания може да се за-
ключи, че основният интерес на индустриалните 
експерти к м добив на хидратен метан се очаква 
да б де насочен к м обекти, за които е налице до-
казано прис ствие на грубоз рнести седиментни 
тела, с предполагаема хидратна наситеност над 

0  и проницаемост над 00-500 mD. При избор на 
подходяща технология за добив експертите се оч-
аква да дадат приоритет на депресионният метод 

за дисоциация на пластови хидрати. ой покрива 
в най-висока степен критериите за икономически 
целес образна продукция на хидратен метан Bei 

iu et al., 0  etc . Основното предимство на мето-
да се заключава в отпадането на необходимостта 
от прилагане на доп лнителна енергия. Наред с 
предимствата обаче, индустриалните експерти са 
резервирани к м тази техника поради повишена-
та вероятност за грунтови пропадания, подводни 
свличания, извличане на утаечна маса пяс к , 
непредвидими изменения в околосондажната об-
ласт обледеняване  от ендотермичния характер 
на процеса на дисоциация и други непредвидими 
георискове. 

l К м посочените по-горе потенциални препятствия 
за комерсиализация на океанския тип метанохи-
драти ще добавим и авторски коментар, почерпен 
от изследователските работи в Мексиканския за-
лив. Както е известно, това е район с изключител-
на пл тност на конвенционални петролни ресурси 
и се оценява като една от най-богатите в света пе-
тролни системи. ам е налице и достат чен по ин-
тензивност приток на порова вода с разтворен и 
свободен газ, представен от биогенен и стабилен 
термогенен приток, което прави басейна особено 
подходящ за хидратообразуване. Като резултат от 
прис ствието на богати на органика нефтогазоге-

  О       
        -

       -
      

       -
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нериращи тела, специалистите Boswell Collett, 
0 0 и др.  оценяват ресурсите от хидратен метан 

само в пяс чникови резервоари от северната част 
на залива на     m3. Независимо обаче от 
впечатляващия обем метан на-място , к м мо-
мента не се откроява очертан индустриален инте-
рес к м тези хидратни полета. При тези обстоя-
телства е логично да в зникне в прос - след като 
такава богата петролна система не предизвиква 
индустриален интерес, тогава коя друга система 
ще привлече бизнеса  

l о се отнася до перспективите на б лгарската ак-
ватория ще приведем данни, представени от доц. 
д-р Атанас Василев от Института по океанология. 
В негов коментар от 09. 0. 0 9 се посочва, че с -
ществуващите данни не позволяват еднозначна 
оценка за басейна на ерно море, затова са из-
следвани оптимистичен и песимистичен модел. 

е се спрем на оптимистичния модел на площта 
на ЗС в ерно море за която доц. Василев посочва 

0 000 km . По данни от проведени геофизични 
изследвания е определен и обем т на предполага-
емия резервоар с газови хидрати, който обхваща 
общ обем от  000 km3. По изследвания от изва-
дени проби е определено осреднено насищане с 
газохидрати от ,5 , което следва да представля-
ва хидратният ресурс на място  т.е. в пласта . 
Видно е, че  m3 хидратен резервоар минерална 
част, хидрати и порова вода  се очаква да с д р-
жа   3 хидратна субстанция. Ако 
приемем благоприятния вариант  3 хидрат да 
отделя около 0 m  метан, тогава от  m3 хидра-
тен резервоар може да се очаква   

  Като имаме предвид преобладава-
щия финокластичен профил на утаечния п лнеж 
в ерноморската депресия, както и типичната 
ниска наситеност ,5  за този тип седименти, 
технически извлекаемите обеми вероятно няма 
да превишават 0-50  от обемите на място  или 
от  m         

 m3  ези обеми, дори и пресмет-
нати по оптимистичния вариант, трудно ще при-
влекат вниманието на бизнеса за структуриране 
на промишлен проект в условията на неупл тнена 
и нестабилизирана утаечна среда, в която е необ-
ходимо изграждането на адекватна д нна инфра-
структура.

От изложените по-горе обстоятелства относно перс-
пективите за комерсиализация на океанските метано-
хидратни ресурси е трудно да се прогнозира какъвто 
и да е стартов времеви хоризонт. Като имаме предвид 
обаче само последните конвенционални открития на 
големи и свръхголеми газови находища: в Египетски 
води (Zohr, 0.85. 1012 m3), в Източното Средиземномо-
рие (Leviathan, 0.45.1012 m3; Tamar, 0.2.1012 m3), аква-
торията на РФ (Ленинградское, 0.67.1012 m3; Бованен- 
ское – ≈ 2,9.1012 m3, Щокман, 3.8.1012 m3;), Норвежки 
води (Equinor, 8-14.106 m3 нефтен еквивалент), е трудно 
да се очаква радикална промяна в инвестиционната 
нагласа на големите участници в газовия бизнес. Пора-
ди тази причина заключаваме, че в близките декади не 

се очертават перспективи хидратният метан да стане 
приоритетна проучвателна цел. 
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с с свое собствено производство.  В желанието си да 
подобрят този енергиен баланс китайските д ржав-
ни компании  ускоряват т рсенето и проучването за 
нефт и газ в Южнокитайско море,  к дето ожесточе-
ните делимитационните спорове се водят от много 
години. От май 0 9 г. в перспективен район на мор-
ската акватория беше инсталирана за срок от  годи-
ни най-голямата в света платформа Син кит .  ази 
гигантска конструкция има д лжина  m, ширина 
9  m, височина  m и тежи  000 t. Може да работи 
при воден слой до 5  m и да сондира до обща д л-
бочина от 5 5  m. Досега няма оповестени резул-
тати от нейната дейност. 

зточници: ou  C na Morn n  os , s ore o l an  as.

Китайското Министерство на природните ресурси 
разпространи в края на март с общение до ме-
диите, което казва, че в периода между .0 . - 

.0 . 0 0 г. в перспективен район на  т. нар. Юж-
нокитайско море е проведен пилотен експеримент 
за добиване на газ от метанови хидрати, лежащи на 
д лбочина  5 m под морското ниво. ози п т е 
тестван метод с хоризонтално отклонение на сондаж-
ния ствол, при което в течение на месечните режимни 
изпитания са извлечени общо  00 m3  метан. Не 
се с общава по как в начин е постигано разлагането 
на тв рдата газохидратна  субстанция, локацията на 
находището и неговите параметри, но се подчертава, 
че е регистрирано най-голямото досега добито коли-
чество газ,  в хода на св рзана в в времето кампа-
ния. Вторият световен рекорд се отнася до дневния 
добив на метан, който е от   000 m3 d.  

През 0  г. списанието информира за почти едновре-
менно протичащи експедиционни програми на екипи 
от СА , Китай и пония, експериментиращи методи 
за промишлен добив на метан от газохидратни зале-
жи под д лбоки води МДГ, кн. - , с. - . Дневните 
добиви бяха в размера на 0 000 - 0 000 m3 d, които 
никак не изглеждаха като някак в технологичен про-
бив. ози п т, демонстрираният китайският напред к 
при насоченото сондиране провеждано от морска 
платформа , в с четание с ефикасна рецептура за 
промяна на термо-баричните условия в околозабой-
ното пространство, даде очевидни резултати.

Нетрадиционните ресурси на метан от газохидрати в 
Южнокитайско море се оценяват на  около 0 млрд  
toe. Китай е най-голям потребител на нефт и газ в све-
та, като задоволява малка част от тези количества 

ДВА КИТАЙСКИ РЕКОРДА ОТ ПИСТАТА ЗА 
НЕТРАДИЦИОННИ В ГЛЕВОДОРОДНИ РЕС РСИ  

         -
          

     М  
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ГАЗОВИ РЕГ ЛАТОРИ  В ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ 
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Веселин Митков, veselin mitkov abv.bg - студент в Минно-геоложки университет Св. Ив. Рилски , 
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GAS REGULATORS IN THE GAS DISTRIBUTION NETWORKS
Veselin Mitkov, veselin mitkov abv.bg – student in the niversity of Mining and Geology St. van ilski ,  
specialization Drilling, mining and transportation of oil and gas  –  yea

ABSTRACT

he report deals with the classification of gas regu-
lators, the basic principles of regulation and the re-

uirements for choosing a gas regulator in the gas 
distribution stations and gas boards.

KEYWORDS  gas distribution networks, gas regula-
tors

РЕЗЮМЕ

В доклада е разгледано класификацията на газови-
те регулатори , основните принципи на регулиране и 
изискванията за избор на газов  регулатор в газораз-
пределителните станции и газови табла.

КЛЮ ОВИ Д МИ  газоразпределителни мрежи, газо-
ви регулатори

Научна разработка, отличена с ВТОРА НАГРАДА в категория ГЕОЛОГИЯ от Националния конкурс за млади учени и 
специалисти 2019 г., проведен от НТС по минно дело, геология и металургия. Повече за конкурса и снимки от 
награждаването може да намерите в бр. 1/2020 г., стр. 2

ОБ И СВЕДЕНИЯ

ранспортирането на добития природен газ от га-
зовите находища до потребителите се ос ществява 
по магистрални и разпределителни газопроводи . 
Налягането в магистралните газопроводи е 5 МРа. 
Преди да б де подаден газа за използване от потре-
бителите промишлени и битови   в градските разпре-
делителни газопроводни  мрежи налягането на газа  
трябва да се понижи до 0,5 МРа и 0.0  МРа. За целта 
се използват газови регулатори, които се монтират 
в  газорегулиращи станции и газорегулаторни табла.  
Използваната система за регулиране е автоматична.

В зависимост от поставените изисквания за регули-
ране, автоматичните системи за регулиране се делят 
на

l стабилизиращи системи
l системи с програмно регулиране
l следящи системи.

Системите за автоматично регулиране, в зависимост 
от динамичната характеристика, се делят на

l статично пропорционално регулиране
l астатично интегрално регулиране
l изодромно пропорционално-интегрално регулира-

не.

По характер на регулиране в в времето се различа-
ват
l системи с автоматично регулиране с непрек сна-

то действие
l системи с автоматично регулиране с прек снато 

действие.

Системите за автоматично регулиране на налягането 
се базират на следните три основни принципа 

l Регулиране по отклонението на величината на ре-
гулируемия парамет р. В процеса на регулиране 
регулатор т оказва в здействие на регулиращия 
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регулируемата величина от зада-
дената се стреми к м нула и може 
да се тв рди че регулаторите нямат 
нечувствителност. При този тип 
регулиране се избягва статичната 
грешка, но в практиката такива ре-
гулатори не с ществуват и заради 
това остат чната грешка е св рза-
на с конструктивните особености 
на механизма, но не е св рзан с 
принципа на регулиране. 

орган което е пропорционално 
на отклонението на регулируе-
мата величина. При този прин-
цип на регулиране на всяко 
отклонение на регулируемия па-
рамет р с ответства точно по-
ложение на регулиращия орган

l Регулиране по натоварване – 
когато регулатор т в процеса 
на регулиране действа на регу-
лиращия орган в зависимост от 
изменението на натоварване на 
обекта на регулиране  

l Регулиране по скорост на изме-
нение на стойността на регули-
руемия парамет р

Всеки автоматичен регулатор се 
с стои от следните основни звена

l Задаващо устройство – задава 
стойността на регулируемия па-
рамет р

l увствителен елемент – измер-
ва и фиксира отклонението на 
регулируемия парамет р от за-
дадената стойност. ова са спе-
циални мембранни устройства, 
реагиращи на колебанията в 
налягането в изходния колектор 
след регулатора

l силвателен елемент – за смет-
ка на спомагателен източник 
на енергия се с здава подходя-
що по големина усилие за в з-
действието в рху изп лнител-
ния орган

l Изп лнителен орган – служи за 
непосредствено задвижване на 
регулиращия орган

l Регулиращ орган – пременяйки 
своето положение, подд ржа за-
дадения режим на регулируемия 
парамет р, като в зстановява 
нарушеното равновесие между 
количеството на подадения и 
разходвания газ.

На   е показана принципна 
схема на автоматичен регулатор.

ВИДОВЕ РЕГ ЛАТОРИ

Според принципа на действие регу-
латорите са

l Р     
ова се регулатори които с д р-

жат усилвателен елемент. При 
тях чувствителния елемент се 

      

  Е  

изготвя от детайли с много мал-
ка маса и това увеличава чувст-
вителността на регулаторите и 
разширява тяхната област на 
приложение.

l Р    . 
ова са регулатори, които не с -

д ржат усилвателен елемент, а 
понякога и изп лнителен орган. 
В тези случаи чувствителния 
елемент директно управлява ре-
гулиращия орган.

Според конструкцията на регулира-
щия орган дросела  с ществуват 
следните видове регулатори  едно-
седлов и двуседлов. е са показани 
на   и .

ПРИНЦИПИ НА РЕГ ЛИРАНЕ 

С  

Изв ршва се чрез пропорционал-
ни регулатори. При тях за всяко 
значение на стойността на регу-
лируемия парамет р с ответства 
строго определено положение на 
регулиращия орган. В зависимост 
от изменението на натоварването, 
регулируемата величина приема в 
статично положение различно зна-
чение. 

А  

При астатичното регулиране след 
зав ршване на преходния процес, 
св рзан с промяна в натоварване-
то, отклонението на стойността на 

  Д  
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И  

При изодромното регулиране обратната вр зка 
действа само по време на процеса на регулиране. 

ова става с устройство наречено изодром . Изод-
ромното регулиране осигурява наличие на свойства 
на статичните и астатичните системи. 

Процес т на регулиране протича на два етапа

. Пропорционална зависимост между премества-
нето на измервателния елемент и регулиращия 
орган на регулатора

. Отстраняване на статическата грешка или с от-
ветна подходяща промяна на нейния знак.

РЕГ ЛАТОРИ НА НАЛЯГАНЕ В ГАЗОРЕГ ЛАТОРНИ 
П НКТОВЕ И ТАБЛА 

Избор т на вида и типоразмера на регулатора на на-
лягане зависи от следните изгодни параметри

l с став и свойства на газа
l максимално входно налягане
l минимално входно налягане
l изходно налягане
l максимален дебит
l категорията на консуматора.

Регулатор т на налягане се избира така, че да покри-
ва максималния дебит при най-неблагоприятните ус-
ловия. Регулаторите с що така трябва да отговарят 
на следните основни изисквания

l Зона на нечувствителност не повече от ,5  от 
максималното изходно налягане

l Прод лжителност на преходния процес при рязко 
изменение на дебита и входното налягане не пове-
че от 0 s

l Максимална скорост на газа до 0 m s.

След избирането на вида и типоразмера на някол-
ко типа регулатори се прави технико-икономическа 
оценка за окончателно определяне на модела.

Основно в практиката се използват регулатори с пря-
ко и непряко действие.

Р    

Използват се пред битовите и консуматорите от об-
ществено административния сектор. е се характери-
зират с по-голямо б рзодействие и тяхната точността 
на регулиране е по-ниска. Дебитите които пропускат 
варират от  – 50 m h. Изходното налягане се оп-
ределя от нужните на консуматора и се изменя в гра-
ниците 0 – 00 mbar, а входното налягане зависи 
от  налягането в газоразпределителната мрежа и в 
общия случай варира  от 0,  – ,  МРа. На фигура  е 
показана схема на регулатор с пряко действие ком-
биниран с предпазно изпускателен клапан с основни-
те елементи.

Регулаторите се комбинират с предпазни устройства, 
като предпазно-изпускателен клапан и предпазно-от-
сичащ клапан.

Р     

Предназначени са за прецизно регулиране на наля-
гането. е са по-бавни спрямо б рзодействие и се 
монтират главно на градски, квартални станции и 
на автоматични газорегулириращи станции. Дебити-
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те, които пропускат, варират от 500 – 00000 m h. 
Изходното налягане на регулаторите е в зависимост 
от нуждите на консуматора или газоразпределител-
ната мрежа и е в границите 0,  – ,  МРа. На   е 
показана схема на регулатор на налягане с непряко 
действие.

Дебитът на регулатора се изчислява по следните форму-
ли 2 :

При свр хкритични условия

Ако Pe Pa       

При до критични условия

Ако Pe Pa   

,

Q е дебит при стандартни условия, m h

Pe – абсолютно входно налягане, bar

Pa – абсолютно изходно налягане, bar

Cg – коефициент на пропускателната способност 
на регулатора дава се от производителя . и-

зическия смис л на този коефициент е дебита 
в здух, който пропуска регулатор т при нап л-
но отворено положение при следните условия  
Pe  ,0  bar  

Pa  ,0  bar  T  0 C. Коефициент т Cg на избрания 
регулатор трябва да б де с до 0  по-висок от разче-
тения, необходим за осигуряване на резерв.

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Основното изискване при избор на регулатор е оси-
гуряването на устойчива  и безопасна работа на ре-
гулатора при всички в зможни работни режими. 
Обикновено при големи дебити от газ трябва да се  
използват регулатори с непряко действие. 
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На Конференцията на ООН за жизнената среда 
на човека в Стокхолм, 9  г. международната 
общност се с бра за п рви п т, за да обс ди 

нуждите на глобалната среда и устойчивото раз-
витие. С здадена бе Програмата на ООН за околна 
среда - EP. От тогава до днес темата се модели-
ра, насочи се срещу завишаването на средната тем-
пература на Земята и се концентрира в рху клима-
тичните промени. Определени корпоративни сили, 
преследвайки користни интереси, с твориха мита за 
предстоящ климатичен апокалипсис. Широкомащаб-

на и богато финансирана от тях пропаганда с здаде 
глобална страхова психоза за фатални промени на 
климата. рез псевдонаучни теории основани на не-
верни, манипулирани статистически данни се сатани-
зира в глеродният диоксид в атмосферата като осно-
вен причинител на критичните климатични промени. 
Д лги години докладите по изменението на климата 
в ООН се движеха между крайностите – отрицание и 
в зхвала. След това постепенно науката започна да 
следва логиката на политическата и бизнес целес -
образност, защото зад високите цели за намаляване 

ПОЗИЦИЯ
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на в глеродните емисии, стоят конкретни бизнес 
интереси и геополитика. С течение на времето, фи-
нансирането на научните изследвания в рви почти 
изключително в полза на тезите, които доказват и 
подкрепят основната мантра – климат т се променя 
и това е св рзано с човешките дейности – енергети-
ка, индустрия, селско стопанство и бит. За основен 
причинител на тези промени бе набеден в глерод-
ният диоксид, който се емитира от тях. К м ООН бе 
с здадена Междуправителствена комисия по изме-
нението на климата. В нея са привлечени учени от 
различни страни, на които целево е в зложено да до-
кажат от името на световния научен елит, че измене-
нието на климата се д лжи на в глеродния диоксид. 
Но научните обяснения на основните фактори и слож-
ните взаимодействия между тях, които предизвикват 
промените на климата през различни по времетраене 
периоди, под натиска на тази комисия са потискани, 
игнорирани и скривани от вниманието на широката 
общественост. Но примерите за цикличния характер 
на промените в денонощен, тримесечен, годишен и 
многогодишен аспект са много. Силите, които ги при-
чиняват са комплексни и си взаимодействат с поло-
жителни и негативни последствия за обитателите на 
планетата. е са както от земен ,така и от около зе-
мен характер, от близки и далечни космически сили 
и явления. Наблюденията и знанията в рху цикли-
те с период в рамките на един човешки  живот или 
на няколко поредни поколения са намерили трайно 
практическо приложение в бита. е се предават от 
поколенията и са залегнали в учебници и инженерни 
справочници. С тях се с образяват специалистите от 
различни професии. ака например многогодишният 
житейски опит е установил някои от климатичните 
цикли, които са влезли в хидроинженерната практи-
ка. В нея са в ведени понятията за двадесет годиш-
на, стогодишна и хилядагодишна д ждовна в лна. е 
се прилагат при изчисляването и оразмеряването на 
отговорни строителни с ор жения, като язовирни 
стени, предпазни открити и  подземни канали, дюке-
ри, мостове над реки и други отговорни д лговремен-
ни с ор жения с цел да поемат и пропуснат големи 
количества д ждовни води и такива от топящ се сняг, 
които се случват един п т на двадесет, сто или хиля-

да години. Преоразмеряването на тези с ор жения 
е с образено и с с сеизмологията на с ответния ре-
гион и гарантира сигурността им, здравето и живота 
на хората при изв нредни, екстремни, сеизмични и 
климатични с бития. о е наложено в с ответствие 
с натрупания хилядолетен опит на човечеството, пре-
живяло многобройни природни бедствия, предизви-
кани от цикличните, климатични промени от време-
то на библейския Всемирен потоп, който е наст пил 
след 0 денонощия непрек снати проливни д ждо-
ве, а водата се е издигала над земята сто и петдесет 
дни. П рва книга Мойсеева – Битие, глави , ,  и 
9 . Апокалиптичното с битие, останало в преданията, 
се е случило преди хиляди години, когато човешката 
популация на Земята не е била толкова многолюдна 
и не може да  се вмени вина, че го е предизвикала с 
житейските си дейности. Древни писмени паметници 
в Индия, от древния Вавилон и Шумерия, от различни 
исторически периоди, описват подобни катастрофал-
ни наводнения.

ези екстремни климатични явления се проявяват и 
днес. е са свидетелство, че предизвиканите навод-
нения в Западна Европа от проливните д ждове в 
началото на тази година не се случват за пр в п т. 
През август  г. подобни д ждове заливат цяла 
Европа, наводненията влизат в историческите хрони-
ки и учебниците по метеорология като най-разруши-
телния потоп в историята на цивилизацията. На 0 
август с щата година  водата помита Юдитовия мост 
- предшественика на Карловия мост в Прага. Апока-
липтичното с битие е 00 години преди началото на 
европейската индустриална революция. 

Водещи учени обясняват циклите на климатичните 
промени, като следствие преди всичко от периодич-
ни влияния на мощни сили и л чения от близкия и 
от далечния Космос в рху Земята. е се опитам да 
обясня по в зможно по-дост пен начин механизма 
на някои от тези космически влияния. 

На първо място е денонощното влияние на Луната, 
най-близкото космическо тяло до Земята. По своите 
размери тя е нищожно малка на фона на безкрайния 

ИН  ЕРЬО ЕРЕВ Е е доказан енергиен експерт в сектор В глища . Заемал 
е отговорни дл жности като  д ржавен експерт и началник отдел Енергийни ре-
сурси  в дирекция Природни ресурси и концесии  в МИЕ  изп лнителен дирек-
тор и зам.-изп лнителен директор на Мини Марица-изток  ЕАД, Раднево  член 
и председател на с вета на директорите на Минпроект  ЕАД  началник отдел 
Минно технологичен  в Минпроект  ЕАД  главен проектант на рудник рояно-

во-север  зам.-председател на Комитета по енергетика. частвал е в изготвяне-
то на проекти на нормативни актове, регламентиращи т рсенето, проучването и 
добива на в глища, както и преструктурирането на минни обекти. Р ководил е и 
е участвал в разработването на перспективни проучвания, технически, работни  
и технологични проекти за развитието на рудниците в Мини Марица-изток  ЕАД. 
Има изготвени множество експертни становища. Понастоящем е зам.-предсе-
дател на С на Научно-техническия с юз по минно дело, геология и металургия.
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орбита. Климатът на планетата зависи и от ексцентри-
цитета на земната орбита – колкото е по-голям той, тол-
кова по-резки изменения на климата могат да настъпят.

Периодично сложните процеси, които са в непрекъс-
нато развитие в слънчевото тяло, се активират. Тези 
периоди се проявяват приблизително през 11 години 
и се характеризират с многократно увеличаване на 
слънчевата радиация. Тя достига до нашата планета. 
Заредени частици с висока енергия навлизат в земната 
магнитосфера, която обгръща цялата планета и ни пази 
от слънчевата и космическата радиация, както и от дру-
ги вредни влияния от космоса. Ако земното магнитно 
поле отслабне, то ще се увеличи количеството слънчева 
радиация, която достига до земната повърхност и ще 
предизвика повишаване на температурата ѝ. Земно-
то магнитно поле се дължи на въртеливото движение 
на разтопената магма в сърцевината на планетата ни. 
То е сменяло полярността си няколко пъти през около 
250 000 години. През последните години учените алар-
мират за драстично намаляване на неговата сила, като 
Северният магнитен полюс се придвижва със скорост 
40 – 50 km/годишно от северното крайбрежие на Кана-
да към Сибир, Русия. Магнитното поле е едно от най-ва-
жните фактори за съществуването на живот на нашата 
планета. От него зависят метеорологичните условия, 
сезони, миграцията на животните, реколтите. Свързано 
е директно и със земетресенията и други природни бед-
ствия.  Геомагнитните бури са производни на активиза-
цията на слънчевите процеси. Предизвиква ги енергията 
на плазмените потоци, която е по-голяма от максимал-
ната енергия на частица, която може да бъде спряна 
от земното магнитно поле. Частици с такава енергия би-
ват излъчвани от Слънцето при явления като коронарни 
изхвърляния на маса или от поток бърз слънчев вятър, 
който идва от коронарни дупки. Такива бури, причинени 
от коронарни изхвърляния на маса се наблюдават, ко-
гато сме по-близо до максимума на слънчевата актив-
ност, а потоците бърз слънчев вятър, доминират потока 
високо енергийни заредени частици в периодите, близо 
до минимума на слънчевата активност. Върху климата 
на Земята влияе  както електромагнитната слънчева 
радиация, така и корпускулярната радиация от слънчев 
и галактически характер. Не пряко, косвено участващи 
между слънчевите и климатичните параметри са така 
наречените геомагнитни индекси, характеризиращи ва-
риациите на геомагнитното поле. Слънчевите промени 
в излъчването засягат климата главно чрез взаимо-
действието на слънчевия вятър с магнитосферата на 
Земята. Цикличните промени в емисиите на слънчевия 
вятър генерират съответно промени в скоростта на вър-
тене на Земята. Това влияе не само на атмосферната 
циркулация, но също така и на теченията на водните 
маси в океана. Тъй като водата на океана е с много ви-
сок температурен капацитет, промените в океанската 
циркулация оказват силно влияние върху регионалния 
климат и на сушата.

Друг съществен фактор, който влияе върху земния кли-
мат са космически лъчи идващи от други галактики. Те 
увеличават аерозолите в атмосферата чрез каскада 
физически процеси. Галактическите космически лъчи, 
както и слънчевите лъчи, които са свързани с изригва-

Космос. Въпреки това 
тя оказва съществено 
влияние върху някои 
земни процеси бла-
годарение на грави-
тационното си поле. 
Приливът е периодич-
но настъпателно дви-
жение на океанската 

и морската вода към сушата, а отливът е периодично-
то ѝ отстъпателно движение от сушата под влияние 
на  Луната  и  Слънцето. Причината за тяхната поява са 
различните стойности на  гравитационното поле  в про-
тивоположните части на Земята. Тази страна на Земята, 
която е по-близко до Луната, се притегля с по-голяма 
сила в сравнение с отдалечената от Луната страна. Зе-
мята се завърта около оста си веднъж в денонощието, 
следователно всяка точка от планетата преминава два 
пъти през прилив и два пъти през отлив за 24 часа или 
на всеки 6 часа се редуват приливи и отливи. 

Схематично така изглежда нехомогенното гравитацион-
но поле на Луната на повърхността на Земята. Слънцето 
също допринася за цикличността на приливите и отли-
вите, но с много по-малък ефект. Те са най-значителни 
по време на  новолуние  и  пълнолуние, когато Луната, 
Земята и Слънцето са на една линия и ефектът от Слън-
цето и Луната се наслагва. По това време се засилва и 
вероятността от земетресения, понеже разликите в гра-
витационното привличане влияят не само на моретата и 
океаните, но и на твърдата земя. Повдигането на нивото 
на океаните е около 1 метър над средното, което озна-
чава, че между прилив и отлив разликата е обикновено 
2 метра. По същия начин, когато слънчевата активност 
е ниска, нивото на морето се повишава в северните и 
южните високи географски ширини близо до полюсите 
и нивото на водата намалява в среден период от вре-
ме в екваториалната зона.  (Wysmuller, Mörner, Corbyn, 
Assunçao). Движението на океанското ниво нагоре и 
надолу въздейства върху огромни маси от атмосфера-
та и предизвиква движението на определени въздушни 
потоци към сушата и обратно, и влияе на метеорологич-
ната обстановка в крайбрежните региони в денонощен 
аспект.

Земната ос, около която Земята се върти и описва пъ-
лен кръг за 24 часа е наклонена спрямо плоскостта на 
орбитата, която описва нашата планета около Слънцето. 
Наклонът на оста е 23,45°. Той се запазва един и същ 
в различните части на земната орбита  – ефект, опре-
делящ цикъла на земните  сезони в годишен аспект. В 
едната половина на орбитата оста е наклонена в посока 
към Слънцето. Тогава северното полукълбо е близо до 
Слънцето и е лято, защото получава повече светлина 
отколкото  южното, където е зима. В другата полови-
на на орбитата, оста е наклонена в посока, обратна на 
Слънцето, южното полукълбо е по близо до Слънцето и 
получава повече светлина  и там е лято, а в северното 
полукълбо е зима. Това определя климатичните цикли 
на Земята в интервала на една година, времето, за което 
тя прави пълна обиколка около Слънцето. Наклонът на 
земната ос води до бавно изменение на настъпването 
на сезоните спрямо положението на Земята по нейната 
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ни източници на базата на сл нчевата и вят рната 
енергии. За с жаление здравите европейски, зелени 
сили  надделяха над здравия разум.  Шарл Мишел - 
председател на Европейския с вет и рсула фон дер 

айен - председател на Европейската комисия се ока-
заха ревностни ВЕИ-лобисти. По време на 5-та Кон-
ференция на ООН в Мадрид през декември миналата 
година те заявиха амбицията си Европа да се прев р-
не в п рвия неутрален по отношение на климата кон-
тинент до 050 г. Обявиха се за зелена революция , 
която да противодейства на изменението на климата 
и с щевременно,  да подкрепя с здаването на работ-
ни места, иновациите и високото качество на живот. 
Европейският пионерски ентусиаз м  и призиви бяха 
посрещнати по-скоро равнодушно от най-големите 
зам рсители на планетата. За разлика от предиш-
ните конференции организаторите останаха разоча-
ровани. Руският президент Владимир Путин оцени 
обявената зелена революция  като харакири  над 
европейските енергетика, икономика и б дещата им 
конкурентна способност. СА  се оттеглиха демон-
стративно от Парижкото споразумение. В в формал-
ното с общение к м ООН американският д ржавен 
секретар Майк Помпейо подчертава, че споразуме-
нието е несправедливо икономическо бреме  в р-
ху икономиката на С единените щати.  Австралия, 
която е най-големият износител на в глища в све-
та, няма намерение да ограничи добива на в глища 
и експорта им. Канада, Индия и Бразилия останаха 
резервирани к м предлаганите текстове за реше-
ния. Индийските и Китайските представители учтиво 
се усмихваха, клатеха глави без да поемат някакви 
ангажименти относно намаляването на емисиите на 
СО . Китай е най-големият зам рсител в света, про-
извеждащ повече от една четв рт от промишлените 
парникови газове на планетата и залива световните 
пазари с евтина промишлена продукция. В момента 
Индия произвежда най-много парникови газове, кое-
то означава, че страната е готова да надмине Китай 
като водещ зам рсител на планетата. Двете страни 
емитират над 50  от количествата СО  в света. Ге-
нералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, 
че е много разочарован. Но за разлика от него тези 
д ржавни р ководители мислят прагматично и ос-

знават отговорността си пред своите с народници. 
Опазването на чистотата на в здуха поставят на вто-
ри план в зависимост от сигурността на енергетиката 
и икономическия просперитет на страните си. П рво-
степенна цел за тях е повишаване благос стоянието 
и социалната сигурност на жителите на р ководени-
те от тях д ржави, а преход т к м зеленото  б деще 
ще б де плавен и подчинен на главната цел.

Как в ще б де избор т на малка и бедна Б лгария  
я има прекрасна природа, благодарение на която е 

в глеродно  неутрална и зелена. Затова ние - б лга-
рите имаме п лното основание да не искаме, да сме 
зелени и бедни . Искаме да сме богати и след това 
зелени

ния, причиняват увеличаване на аерозолите в атмосфе-
рата на Земята, които водят до повече облаци. Облаци-
те пък причиняват два ефекта – от една страна повече 
дъждове, от друга страна, като има повече облаци, се 
увеличава обратното отразяване на светлината, която 
пада върху повърхността на Земята, тоест връща се, не 
стига до Земята. А инфрачервените лъчения от Земята 
се отразяват обратно към нея. Така през зимните нощи 
липсата на облаци определя силното понижение на при-
земните температури и голямата разлика с тези през 
следващите ги безоблачни и слънчеви дни.

Слънчевата система е съставена от осем планети: 
Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 
и Нептун. В различни фази от движението си по свои-
те орбити около Слънцето, те се подреждат в различни 
конфигурации, които упражняват гравитационни вли-
яния по между си.  В Слънчевата система проникват 
космически лъчи, радиация и гравитационни сили от 
слънца извън нея. Тя е част от галактиката Млечен път 
и се движи по определена траектория, като периодично 
попада под въздействието на други слънчеви системи, 
които са много по-големи от нея. По някои изчисления 
тя се намира между 25  000 и 28  000 светлинни годи-
ни от галактическия център. Движи се със скорост от 
220 km/s по орбитата си около този център и извършва 
едно пълно завъртане за 226 милиона години. Слънче-
вата система се движи и спрямо Галактическата рав-
нина, като периодично изскача над равнината на диска 
или потъва под нея. Траекторията на това движение на-
подобява синусоида, която пресича равнината веднъж 
на 33 милиона години, а всеки период трае около 65 ми-
лиона години. Самата галактика Млечен път се движи в 
безкрайния Космос по някаква траектория, като попада 
под влиянието на други галактики. Процесите в тези 
необятни простори са в непрекъснато развитие и взаи-
модействие. Раждат се и умират гигантски слънца. Поя-
вяват се и изчезват черни дупки, при което се излъчват 
или поглъщат огромни количества енергия под формата 
на мощни радиоактивни, електромагнитни и други лъче-
ния. Те се наслагват и усилват или взаимно се отслаб-
ват, но тяхното влияние, както и това на гравитацион-
ните сили достигат до Слънчевата система и до нашата 
планета. Периодичността им е многократно по-дълга от 
продължителността на един човешки живот и затова 
липсват исторически сведения, как въздействат върху 
цикличността на климатичните промени на Земята.

Предвид гореизложеното е много трудно да се оп-
ределят конкретните сили, които предизвикват кли-
матичните промени в лнуващи човечеството през 
последните години. Користни корпоративни и геопо-
литически интереси последователно игнорират науч-
ните обяснения. е тенденциозно внушават страх от 
предстояща климатична катастрофа, предизвикана 
от в глеродният диоксид, който емитират в глищ-
ните ЕЦ, индустрията и селското стопанство в ат-
мосферата. е го определят за основен фактор, при-
чиняващ климатичните промени. Неправителствени 
организации и новос здадени зелени  политически 
партии станаха носители и пропагандатори на така 
наречените иновационни зелени  идеи. е настой-
чиво лобират в полза на в зстановяемите енергий-
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Д ЛБО ИННО ПОГРЕБВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ 
ОТПАД ЦИ В ГЛИНЕСТИ СКАЛИ

Мадлена Цветкова – геолог,  e-mail  mgeorgieva geology.bas.bg - Геологически институт, БАН

DEEP BURIAL OF RADIOACTIVE WASTES IN CLAYEY ROCKS
Madlena svetkova – geologist,  e-mail  mgeorgieva geology.bas.bg - Geological nstitute Strashimir Dimitrov , 
Bulgarian Academy of Sciences

В редица страни се изв ршват 
изследвания за д лбочинно 
геоложко погребване  на ви-

сокоактивните, д лгоживущи отпа-
д ци от АЕЦ в глинести скали. В Ев-
ропа с ществуват три лаборатории 
за изследване в в вр зка с това 
погребване. ова са лаборатори-
ята Бюр – Горна Марна в Източна 

ранция, Мон ери в Швейцария, и 
Мол в Белгия, изградени в глинести 
скали аргилити, алевролити .

В Б лгария процес т за избор на 
площадка, провеждан от Геологиче-
ския институт на БАН е достигнал 
до определяне на шест потенциал-
ни площадки, пет от които са в гли-
нести скали. етири от последните 
са в мергелните терени в Северна 
Б лгария. Обект на множество про-
учвания са тези от тях, попадащи в 
преходната зона между Западния 
Предбалкан и Дунавската равнина 
в т. нар. Сумерска свита.

В тектонско отношение Б лгарска-
та територия се поделя на две ос-
новни части  ороген планинска об-
ласт  и тектонска плоча Мизийска 
плоча или платформа  в Северна 
Б лгария. Докато в орогена плани-
нообразувателните процеси са про-
текли до преди няколко милиона 
години, то в рамките на платформа-
та те са приключили преди близо 

00 млн. години през триаската 
епоха . Ето защо вниманието за 
геоложко погребване е насочено 
к м Северна Б лгария и по-специ-
ално мергелните терени, обхваща-

  Г        

МАДЛЕНА ЦВЕТКОВА е геолог – за-
в ршва Софийския университет Св. 
Климент Охридски  с магистрату-
ра Геология и палеонтология  през 

0 0 г. От 00  г работи в Геологи-
ческия институт на БАН. частва в 
дейности за подбор на районите и 
характеризиране на площадките в 
Б лгария за разположение на ради-
оактивни отпад ци с основен фокус 
в рху геоложките аспекти, което е и 
основната  област на интерес. През 

0  г. р ководи проект по програма 
за подпомагане на млади учени в БАН на тема Сорбционна способ-
ност на мергели от Сумерската свита като среда за погребване на 
радиоактивни отпад ци . Понастоящем работи по с щата тематика 
к м ДП РАО .
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криват на пов рхността или близо 
до нея. В сравнение с глинестите 
скали от трите западни лаборато-
рии Швейцария, Белгия и ранция , 
тези от Сумерската свита са с с 
значително по-голяма дебелина 
(       и . е не 
са засегнати от големи тектонски 
процеси като тези в Швейцария, 

 . Над тях и под тях отс стват 
водообилни пластове, както при ла-
бораторията  в Белгия.

Мергелите, както и другите гли-
нести скали, в които са изградени 
подземни лаборатории притежа-
ват ниска порестост и водопрони-
цаемост. Доказателство за това 
тяхно свойство е, че те капсули-
рат   газови находища. Глинести-
те скали се характеризират с с 
значителни сорбционни свойства, 
каквито не притежават например 
гранитите, които са друга в змож-
на среда за геоложко погребване 
Швеция . Глините имат свойството 

да самозапечатват в зникналите 
пукнатини, което затруднява раз-
пространението на радионуклиди 
в околната среда. Силната лити-
фикация на мергелите, би улесни-
ла прокарването на тунели и други 
подземни с ор жения. 

уждият опит в в вр зка с д лбо-
чинното погребване е от значение 
особено за страни, които са в на-
чален етап на справяне с радиоак-
тивните си отпад ци. В тази вр зка  
ДПРАО финансира разработване на 
проект за сравнение и с поставка 
на геоложките условия на нашите 
мергели в Северозападна Б лгария 
с подобни на тях глинести скали 
в в ранция, Белгия и Швейцария, 
които се проучват за д лбочинно 
погребване на РАО. В тези три д р-
жави функционират споменатите 
по-големи подземни лаборатории 
в глинести скали, в които се из-
в ршват геоложки, хидрогеоложки, 
геофизични и др. изследвания на 
място. ези лаборатории са между-
народни центрове за изследвания 
в в вр зка с геоложкото погребва-
не на РАО и получените от тях ре-
зултати са от важно значение и за 
нашата страна. 

  Г       

  Г       

  Г       

щи обширни райони от тази част на 
страната. ук тектонските условия 
са спокойни, а сеизмичната обста-
новка се определя предимно от 
в ншни източници.

Мергелите от Сумерската свита 
са с долнокредна в зраст 00-

0 млн. г. - апт-алб , с с значител-
на дебелина до 00 m , обхващат 
обширни площи, на места се раз-
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