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РОФ  ДТН ИН  НИКОЛАЙ В ЛКАНОВ   
ВТОРИ МАНДАТ РЕДСЕДАТЕЛ  
НА Б ЛГАРСКАТА МИННО ГЕОЛО КА КАМАРА 

На проведеното на 2 .0 .2020 г.  Общо събрание 
на Българската минно-геоложка камара проф. 
дтн инж. Николай Вълканов, Председател на СД 

на „Минстрой Холдинг“ АД получи единодушната под-
крепа на компаниите от минерално-суровинната индус-
трия и е преизбран за втори мандат като председател 
на БМГК. 

По време на събитието бяха приети Отчетът на Упра-
вителния съвет за мандат 2017-201  г., Отчетът на 
Контролния съвет, промени в Устава на БМГК, както и 
актуализираните Насоки за управление и дейности на 
Камарата.

В Управителния съвет с мандат 2020-2022 г. влизат

l „Елаците-Мед“ АД, с ръководител инж. Драгомир 
Драганов  – представител на подотрасъл „Рудодо-
бив“

l „Асарел - Медет  АД, с ръководител инж. Делчо Нико-
лов – представител на подотрасъл „Рудодобив“

l „Мини Марица-изток  ЕАД, с ръководител инж. Андон 
Андонов – представител на подотрасъл „Въгледо-
бив“

l „БН Консулт Инженеринг“ АД, с ръководител д-р Ни-
кола Вардев – представител на подотрасъл „Геоло-
гия“

l „Ватия“ АД, с ръководител Люба Кожухарова – пред-
ставител на подотрасъл „Добив на индустриални ми-
нерали“  

l Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, 
представляван от проф. д-р инж. Любен Тотев, Пред-
седател на Съвета на ректорите – за подотрасъл „Ло-
гистични дейности“

l „Огняново-К“ АД, с ръководител д-р Николай Колев 
– представител на подотрасъл „Добив на инертни и 
строителни материали“  

l „Марин Батуров“ ЕООД, с ръководител Ирина Георги-
ева – представител на подотрасъл „Добив на скал-
но-облицовъчни материали“

l „Каолин“ ЕАД, с ръководител Радомир олаков  

l „Дънди Прешъс Металс елопеч“ ЕАД, с ръководител 
д-р инж. Илия Гърков

l „Евромаркет - Кънстракшън“ ЕАД, представлявана 
от Димитър Илчев

Новият Управителния с вет на лгарска минно-геоло ка камара с председател про . д-р ин . Никола  В лканов  - мандат 
2020-2022 г.
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l „Сименс“ ЕООД, с ръководител Боряна Манолова

l Българската асоциация на производителите на 
инертни материали (БАПИМ) – по право

l Изпълнителният директор на БМГК доц. д-р инж. 
Иван Митев е член на УС по право.

За членове на Контролния съвет на БМГК бяха избра-
ни  „Инфрапроект Консулт“ ЕООД с управител д-р Роза-
лина Козлева  „Евротест Контрол“ ЕАД с изпълнителен 
директор Иван Кожухаров и „Нипроруда“ АД с изпълни-
телен директор инж. Данчо Тодоров.

В приетите насоки са заложени, възприетите вече тен-
денции за запазване и надграждане на постигнатото 
високо ниво на експертиза и авторитет на Българска-
та минно-геоложка камара. е продължи обмяната на 
опит между членовете на Камарата за водещи прак-
тики в областта на корпоративната социална отго-
ворност, безопасност при здраве и работа, човешките 
ресурси и опазване на околната среда. е продължат 
да се провеждат активни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на компаниите от минерал-
но-суровинния отрасъл.

БМГК

Ръководителят на Електроснабдителен район „Ма-
рица изток  при „Мини Марица-изток  ЕАД Бори-
слав Димитров е удостоен със званието „Енер-

гетик на  годината“, на Българската браншова камара 
на енергетиците (ББКЕ). Званието се присъжда за пол-
зотворна и дългогодишна работа в областта на енер-
гетиката в Република България, за постигнати високи 
производствено-икономически резултати и активна-
та му работа като член на ББКЕ. Плакет и грамота му 
бяха връчени официално от изпълнителния директор 
на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов, по повод 
Деня на енергетика – 21 юни.

Управителният съвет на ББКЕ в навечерието на профе-
сионалния празник на бранша по традиция удостоява 
специалистите с принос за развитието на пазара на 
електрическа енергия, на електроенергийната инфра-
структура, за напредъка по реализацията на проекти 
с привлечено безвъзмездно финансиране от европей-
ските фондове. 

Тази година освен Димитров, наградени бяха още Ан-
гелин Цачев - изпълнителен директор на „Електроенер-
гиен системен оператор  ЕАД, Емил Кръстев - ръково-
дител на сектор „Експлоатация на електро оборудване, 
електропроизводство 2  при АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД,  Да-
ниел Радовски - началник на „Котелен цех  при ТЕЦ 
„Марица Изток 2“, Георги Беловодски – управител на 
Предприятие ВЕЦ при „Национална електрическа ком-
пания“ ЕАД, Младен Кръстев - директор на дирекция 

„Реализация на инвестициите“ при ЕЗ Разпределение 
България АД и др.

Р КОВОДИТЕЛЯТ НА ЕСР „МАРИЦА ИЗТОК“ 
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ Е „ЕНЕРГЕТИК НА ГОДИНАТА“

И п лнителният директор на ини арица-и ток  ЕАД Ан-
дон Андонов вр и плакет и грамота на достоения с с ва-
нието Енергетик на  годината  орислав Димитров

Борислав Димитров  е ръководител на Електроснабдителен район „Марица изток  ЕАД от 2014 г. до на-
стоящия момент. Професионалната му биография започва през 1 7 г., когато постъпва на работа като 
електролаборант в Електротехническа лаборатория в рудник „Трояново - Север  и целият му трудов стаж 

е свързан с „Мини Марица-изток“ ЕАД. От 200  г. той е ръководител на звено „Пазар на електрическа енергия  
в управлението на въгледобивното дружество. Завършва средно образование през 1 2 г. в Техникума по елек-
тротехника „Георги С. Раковски  в родния си град Стара Загора, със специалност „Автоматизация на производ-
ството . Дипломира се като магистър по специалността „Електронна и комуникационна  техника и технологии  в 
Техническия университет в Габрово, с втора специалност „ ирмено управление .
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Българският панел протече в три последовател-
ни сесии, фокусирани върху променените бизнес 
процеси и отношенията в обществото, пренареж-

дането на приоритетите и общите действия, възможни 
благодарение на споделените ценности. В дискусията 
участваха Димитър Цоцорков, председател на Надзор-
ния съвет на Асарел-Медет, Елица Баракова, изпълни-
телен директор на фондация , Красимир Ненов, 
изпълнителен директор на КонтурГлобал Марица Из-
ток , Силвия Пенева, управляващ партн ор на Делойт 
България и Огнян Траянов, собственик и изпълнителен 
директор на ТехноЛогика и председател на Българска-
та мрежа на Глобалния договор на ООН, модератор на 
сесията.

Водещ приоритет за бизнеса във всяка сфера на ико-
номиката е запазването здравето на хората. Общите 

НАД  АСТНИЦИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ В Б ЛГАРСКАТА 
СЕСИЯ НА СВЕТОВНИЯ ФОРМ М ЗА ИКОНОМИ ЕСКО 
И СОЦИАЛНО В ЗСТАНОВЯВАНЕ „  . 

 .  .“

ре с е   ом    е р е
с е  се ор  с с р  ро е о  

р   мо ос е  о о  о ор  ре  
ес   о е  е е с   о ро  сес  

 Б рс  мре   Г о  о о ор  
ООН БМГД

Сесия на б лгарския панел на Световния орм м а икономи еско и социално в становяване OV  B . OV  
S ON . OV  O .

мерки като използване на предпазни средства, строг 
контрол на достъпа до работното място, дистанцион-
на работа при възможност, са били комбинирани със 
специфични за всяка отделна фирма, особено за биз-
несите с непрекъсваем режим на работа, каквито са 
производителите на енергия и минната индустрия. 
КонтурГлобал Марица Изток  следва препоръките на 

е   Б рс  Мре  се ро е е     е с  о  С е о  ор м  Г о  До о ор 
 ООН о с   о  о  с е  ор
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работната група на глобално ниво, 
но и собствени инициативи като 
реорганизиране на транспорта до 
централата и обособяване на една 
от сградите на територията на пред-
приятието за жилищна площ за над 
200 човека, за да се осигури непре-
късваемост на работата и допълни-
телна сигурност за семействата на 
служителите. Според Красимир Не-
нов, изпълнителен директор на ком-
панията, силният дух и екипността 
са били видими.

Според Димитър Цоцорков дългого-
дишните инвестиции в региона, ак-
тивната работа с местната общност 
и антикризисните стратегии на ком-
панията са помогнали за по-лекото 
преминаване през пандемията в 
областта. Местната болница, създа-
дена с инвестиции от Асарел-Медет 
разполага с 00 легла и медицин-
ските грижи на над 700 здравни ра-
ботника, което е дало допълнителна 

телствените организации, броя на 
обхванатите хора и броя на добро-
волците.

Възможното бъдеще беше темата на 
третата сесия на дискусията, общият 
извод от която е, че само обединени 
можем да се справим с глобалните 
предизвикателства. Няма спор кол-
ко тежим на земята. Сателитните 
снимки от Венеция, въздухът в Со-
фия, само за няколко месеца огра-
ничена дейност показват видими 
резултати. Това дава надежда, че 
бизнеса и обществата могат да се 
мобилизират в посока постигане на 
Целите за устойчиво развитие на 
ООН.

„Дългогодишните инвестиции 
в региона, активната работа 
с местната общност и анти-
кризисните стратегии на компа-
нията спомогнаха за по-лекото 
преминаване през пандемията 
в областта“, каза председа-
телят на Надзорния съвет на 
„Асарел-Медет“ АД Димитър 
Цоцорков по време на участи-
ето си в Българската сесия на 
световния форум за икономи-
ческо и социално възстановя-
ване

„Бизнесът в бъдеще ще има все 
по-голямо значение за устойчи-
востта на обществото. Кризата 
ни даде уроците, които всички 
ние да научим, че обществото 
изисква много по-голяма анга-
жираност и сплотеност, и отго-
ворност“  заяви Огнян Траянов 
в заключение на дискусията.

сигурност за хората. Устойчивото 
партн орство със заинтересованите 
страни се отплаща именно в момен-
ти на криза.

Наблюдава се повишаване на анга-
жираността на служителите и кли-
ентите, включително в следване 
на корпоративната култура, според 
Силвия Пенева, управляващ парт-
н ор на Делойт България. Етичните 
фирми ще са най-привлекателни в 
бъдеще, не само като работодатели, 
но и като бизнес партн ори.

Изводите, направени след пандеми-
ята, тема на втората сесия, показват 
промяна в бизнес процесите и парт-
н орствата. Кризата ускори някои 
процеси, свързани с дигитализация 
и съкращаване на веригите за дос-
тавки. Българските фирми са равно-
стойни на световните и е възможна 
промяна в партн орствата, насоче-
ни към националния бизнес, според 
Димитър Цоцорков.

Това важи и за партн орствата в 
неправителствения сектор. Бяхме 
свидетели на активизиране на да-
рителството и на повишаване на 
неговата видимост, вкл. в електрон-
ните медии, според Елица Баракова. 
Кризата разкри с какво разполагаме 
и в какво сме добри. Благодарение 
на инфраструктурата на социалните 
организации най-уязвимите полу-
чиха силна подкрепа. По време на 
пандемията само чрез платформата 
на фондация  са били актив-
ни над 10 дарителски кампании и 
са набрани 1 1  000 лв за 40 дни. 
Кризата увеличи броя на дейности-
те, които се извършват от неправи-

Заедно можем да допринесем пове-
че за постигане на Целите за устой-
чиво развитие. За КонтурГлобал 
Марица Изток  производството на 
електроенергия е пряко свързана 
с една от Целите и това е залегна-
ло и в корпоративната стратегия. В 
компанията в България са инвести-
рани над 1 млрд и 400 млн. лв.през 
последните 17 години в посока оси-
гуряване надеждно енергопроизвод-
ство и мерки за  опазване на окол-
ната среда.

Проектите, които развива Българ-
ската Мрежа, особено „Гордея се с 
труда на моите родители“, „Базарът 
на професиите“, имат преки ползи 
за Асарел  показват колко много се 
е променило минното производство 
през последните години и е в унисон 
с прозрачността ни към обществото, 
служителите и медии. Благодарение 
на тях се виждат новите технологии, 
автоматизацията, инвестициите в 
опазване на околната среда далеч 
над регулаторно изискуемото, спо-
ред Димитър Цоцорков.
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НОВИТЕ РОТОРНИ БАГЕРИ ВЕЧЕ РАБОТЯТ 
В РУДНИК „ТРОЯНОВО-СЕВЕР”

За първи път в историята на 
„Мини Марица-изток” ЕАД бях 
въведени в работа два нови 

роторни багера едновременно. След 
успешно изпълнени гаранционни 
изпитания те са предадени за екс-
плоатация и вече работят в Рудник 
„Трояново-север” на „Мини Мари-
ца-изток” ЕАД.

Новият багер KWK-2000 се включи 
в работа в участък РТНК-3 на рудни-
ка. Той заменя три стари багера от 
типа Rs 1200, които са на повече от 
50 години. Те ще бъдат изведени от 
експлоатация от полето на рудник 
„Трояново-север“ и ще бъдат демон-
тирани, но всички годни за употреба 
възли ще се използват за резервни 
части за останалите в работа багери 

Новият багер KWK-2000 се включи в работа в участък РТНК-3 на рудник Трояно-
во-север 
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от същия тип. Капацитетът на работа 
на -2000 е близо два пъти по-го-

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД ЗА О НА РОМЯНА 
НА ТРАСЕТО НА  ЕЛЕКТРО РОВОД „ВЕНЕРА“

С промяна на трасето на електропровод „Венера“ 
110 , „Мини Марица-изток  ЕАД започна пър-
вият етап от изместването на инфраструктурата 

пред фронта на работа на рудник „Трояново-север“.

Голяма част от трасето на съществуващия електропро-
вод, извод „Венера“ попада в полето на минните работи 
на р-к „Трояново – север“, което налага изместването 
му за втори път (етап  – село Бели бряг – село Риси-
маново), извън границите на рудника, заобикаляйки от 
север Бели бряг и от запад Рисиманово.

Съществуващият електропровод 110  „Венера“ е с 
важно значение за сигурността и целостта на енер-
гийния пръстен, захранващ комплекса. рез него се 
осъществява връзката между ОРУ (Открито разпреде-
лително устройство) 110  на подстанция „Гипсово“ и 
ОРУ 110  на подстанция „1 . Той е изграден с желязо-
решетъчни стълбове, заваръчна конструкция и с три-
ъгълно разположение на фазите. Основните типове 
проводници са тип АСО400 , а мълниезащитното 
въже с вградени оптични влакна (тип ).

Електропроводът е изграден с общо 1 стълба -  бр. 
носещи и 1  бр. опъвателни. Трасето на Въздушната 
Линия е с дължина 1 ,2 7 .

Реконструкцията на електропровода включва изп-
равянето на общо 2  нови стълба, от които 10 бр. 
опъвателни и 1  бр. носещи, с дължина на трасето 

,404 . Предвидено е и удължаване на мълниеза-

щитното въже с вградени оптични влакна, тип , 
част от електронна съобщителна мрежа на „Мини Ма-
рица-изток  ЕАД.

Очаква се към края на годината, или началото на след-
ващата, да бъде завършено и изместването на елек-
тропроводи „Знаменосец“ 110  собственост на Мини 
Марица-изток  ЕАД и „Овчарица 220 , собственост на 
„ЕСО  ЕАД, намиращи се пред фронта на работа на руд-
ници „Трояново-1“ и „Трояново- “.

лям  от общия на трите стари багера, 
които заменя, но ще изразходва по-

вече от два пъти по-малко електрое-
нергия, при един и същ обем работа, 
в сравнение с трите стари багера 
взети заедно. 

Багер -400 , който е малък ком-
пакт багер,   започна работа в учас-
тък РТНК-  на „Трояново-север“, по 
изгребване на вторичната откривка 
от вътрешно насипище на рудник 
„Трояново-1“.

Стойността на проекта, изпълнен от 
Дружеството е 2  4   евро и се 
финансира с 0  собствено участие 
и 0  безвъзмездна помощ от Евро-
пейската банка за възстановяване и 
развитие, чрез Международен фонд 
„Козлодуй . Багерите са проектирани 
от проектантско бюро , Полша, 
в съответствие с конкретните мин-
но-геоложки особености на Източно-
маришкото лигнитно находище.

апо на промяна на трасето на  електропровод Венера

Новият багер -400 L апо на работа в аст к РТНК-5 на р-к Трояново-север 
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При засилени противоепиде-
мични мерки в два поредни 
дни (1-ви и 2-ри юни) от „КАО-

ЛИН“ ЕАД проведоха обществено об-
съждане с жителите на гр. Дулово и 
на четири населени места в Община 
Дулово. Повод за обсъждането беше 
Докладът за оценка на въздействи-
ето върху околната среда (Доклад 
за ОВОС) за инвестиционното пред-
ложение на компанията за разра-
ботване и усвояване на находище за 
кварц-каолинова суровина „Балаба-
на“, разположено в землищата на се-
лата Полковник Таслаково, Грънча-
рово, Колобър и Секулово в Община 
Дулово, област Силистра. 

На обсъжданията беше представен 
проектът, който предвижда да бъдат 
разработени два участъка от нахо-

„КАОЛИН  ЕАД РОВЕДЕ ОБ ЕСТВЕНО ОБС ДАНЕ 
НА РОЕКТА ЗА НОВА КАРИЕРА В ОБ ИНА Д ЛОВО

Добивни де ности в р дник Есенниците

ТРИ НОВИ Б ЛДОЗЕРА ЗА Р ДНИЦИТЕ 
НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД

На територията на „Мини Ма-
рица-изток  ЕАД бяха доста-
вени  и оборудвани  булдозе-

ра Комацу  1  на обща стойност 
2 7  100 лв. Доставката на теж-
ките машини с мощност 0 . . е 

но с тежките и специфични условия 
на работа във въгледобивния ком-
плекс.

Новата техника е готова за въвежда-
не в експлоатация в трите рудника 
на „Мини Марица-изток  ЕАД.

Булдозерният парк осигурява рит-
мичността на добива на въглища и 
разработването на разкривните хо-
ризонти. Със закупуването на нови 
машини от висок клас се намаляват 
разходите за поддържане на старата 
амортизирана техника, повишава се 
ефективността на производство и 
се осигуряват нормални експлоата-
ционни условия за тежкото минно 
оборудване.  

До момента изпълнението на инвес-
тиционната програма на Дружество-
то за 2020 година е 1  747  лв., 
което е 22  от годишната програма 
на стойност 71 0 1 4 лв. 

„Мини Марица-изток” ЕАД

Трите нови б лдо ера Комац   155 а р дниците на ини арица-и ток  ЕАД

в изпълнение на договор от 
1 .0 .2020 г., съобщават от отдел 
„Инвестиции . 

ашините са модел, доказал се 
като надежден и справящ се отлич-
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Второто издание на проекта 
„Бизнес академия за старти-
ращи предприемачи – “ 

започна на 1 .0 .2020 г. в Пана-
гюрище. Инициативата е на Индус-
триален клъстер „Средногорие , в 
партн орство с Община Панагюри-
ще, „Асарел-Медет  АД и фондация 
„Америка за България .

Директор „ овешки ресурси  в „Аса-
рел-Медет“ АД Бисерка нева поз-
драви участниците и им пожела ус-
пех. 

От името на организаторите Надя 
Захариева – програмен директор 

С ОДКРЕ АТА НА „АСАРЕЛ МЕДЕТ АД  
„БИЗНЕС АКАДЕМИЯ ЗА СТАРТИРА И РЕД РИЕМА И“  
В АНАГ РИ Е

У астниците в в второто и дание на проекта и нес академия а стартиращи предприема и – BAS  бя а приветствани от 
исерка нева  Директор Чове ки рес рси  в Асарел- едет  АД

Целта на проекта е да помогне на 
участниците с бизнес умения и да 
представи пред тях възможностите, 
които регионът на Средногорието 

дище „Балабана“, като ефективно 
усвоената площ ще бъде около 00 
дка. Добивът на суровината след из-
граждането на необходимите съора-
жения, като тези дейности ще отне-
мат около три години. От подробно 
представения Доклад за оценка на 
въздействието върху околната сре-
да става ясно, че за срока на конце-
сията компанията ще добие около 
10 млн. тона кварц-каолинова суро-
вина, като на кариерата ще работят 

0 души. 

Добитата суровина ще се прера-
ботва в нов завод на компанията 

На всички срещи с обществеността 
в Дуловската община присъстваха 
д-р Волф Харлфингер – председа-
тел на УС и главен изпълнителен 
директор на КАОЛИН ЕАД, г-н Радо-
мир олаков и г-н Димитър Ангелов 
– членове на УС и изпълнителни 
директори на компанията, както и 
г-н д-р ксел Ахмед – кмет на Общи-
на Дулово. Те отговориха конкретно 
и ясно на въпросите на гражданите 
на Община Дулово. 

Ваня Петрова, 
ПР Община Дулово

в гр. Дулово, който ще се изгражда 
паралелно с разработката на нахо-
дището. За инвестицията в завода 
„КАОЛИН“ ЕАД получи от Министер-
ството на икономиката през 201  г. 
Сертификат за инвеститор клас А. 
В бъдещия завод се предвижда да 
работят между 120 и 1 0 души, като 
от компанията уверяват, че това 
ще бъде най-модерният завод в Ев-
ропа от този вид, в който ще бъдат 
внедрени най-съвременни техноло-
гии за производство, за безопасност 
и за опазване на околната среда. 

на фондация „Америка за България , 
приветства бъдещите предприема-
чи и обясни, че до момента над 200 
души са завършили курса.

„По време на вашето обучение ще се срещнете с хора, които са преодо-
лели много трудности и предизвикателства и вече са едни успешни биз-
несмени. Уверена съм, че всички вие имате своите идеи, а този проект 
ще ви помогне да ги стартирате и да ги доразвиете в свой собствен биз-
нес. Устойчивото развитие на община Панагюрище и местната общност 
е сред приоритетите в политиката на „Асарел-Медет“АД и инициативи 
като тази могат да разчитат на нашата подкрепа”, каза Бисерка нева.
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Зрелостниците от Професионалната гимназия по 
индустриални технологии, мениджмънт и тури-
зъм от дуалната форма на обучение в Панагюри-

ще преминаха успешно държавния си изпит по практи-
ка. Бъдещите електромеханици показаха знанията си 
в електролабораторията на училището пред комисия, 
председателствана от преподавателя инж. Ненчо Нен-

чев, подпомаган от членовете инж. Ненко Гандуров и 
инж. Людмила Гашурова. 

Другите два практически изпита се проведоха в „Аса-
рел–Медет“, където учениците от „коронавипуска“ 
водеха практическите си занятия в последните две 
години. Учениците от специалността „Обогатителни, 
преработващи и рециклационни технологии“ бяха на 

„КОРОНАВИ СК Т“ РЕМИНА С ЕШНО  
Д Р АВНИТЕ ИЗ ИТИ

предоставя за развитие на предприемачеството, както 
и да насърчи устойчиво развитие на града и местната 
общност. Обучението на курсистите ще продължи 12 
седмици, като в края му жури ще класира и награди 
трите най-добри бизнес идеи.

релостниците от Про есионалната гимна ия по инд стриални те нологии  менид м нт и т ри м от д алната орма на об -
ение по време на д р авния си и пит по практика

иналогоди ните при ори в п рвото и дание на BAS

В първото издание на , което се проведе през ми-
налата година, се обучиха общо 7  човека, които иска-
ха да развиват свой собствен бизнес в общините Па-
нагюрище, Мирково и Етрополе. В Панагюрище общо 
21 атрактивни бизнес идеи бяха разгледани от автори-
тетно жури, като проектът за Сладкарска работилница 
„Марая“ на Христина Байрякова бе класиран на първо 
място. Втора награда получи идеята на Мариела Джи-
джинкова за Еко ателие „Художествено стъкло“, а на 
трето място беше класиран проектът на Гергана Рале-
некова за създаване на агенция „Кенгуру“ - за доставка 
на покупки по домовете. Приз орите получиха финан-
сова награда от „Асарел-Медет АД, която им помогна 
да стартират своя бизнес.

„Менторите и съветниците, с които ще се срещнете 
по време на обучението си, са минали по този път. 
Имат успешен бизнес, някои от тях са фалирали, но 
са се изправяли на крака и са продължавали. Ще 
научите много нови неща от тях и се надявам, че и 
Вие ще станете част от нашия Клуб на завършилите 
проекта „BASE”, каза Надя Захариева.
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работните си места в Обогатителна фабрика „Асарел“, а 
комисията бе ръководена от преподавателя инж. Луш-
ка Маслева, инж. Делчо ернев, Венцислав Стоилов, 
Цонка Велчева и Лазаринка Кърпарова.

Своя ключов изпит проведоха и бъдещите специали-
сти по „Пътна-строителна техника“, които показваха 
знанията си пред председателя на комисията инж. 
Демичка Мехтерова и членовете инж. Димитър Начев, 
инж. Стоил Узунов и инж. Петър Биволаров – младши. 
Изпитът протече при строго спазване на всички проти-
воепидемиологични изисквания, подчертаха от Гимна-
зията и компанията. 

Изпитващите се обединиха около мнението, че абиту-
риентите са се представили много добре, а последните 
им две години като част от екипа на „Асарел-Медет“ са 
били изключително полезни, за да натрупат не само 
професионални знания, но и да се изградят като лич-
ности и характери.

 „Асарел-Медет“ АД

И питната комисия  председателствана от преподавателя 
ин . Нен о Нен ев в електролабораторията на илището 

НАД  АСТНИЦИ ОКАЗАХА КАК СВЕТ Т МО Е ДА 
Б ДЕ О ДОБ Р В Е КОНК РСА „СИЛАТА НА ДОБРОТО“ 

Отли ена рис нка в конк рса на тема Силата на доброто  
органи иран от Гр па Геоте мин а децата и вн ците на сл -

ителите

Група ГЕОТЕХМИН

Корпоративната социална отговорност на Група  
Геотехмин е насочена предимно към служителите 
и местните общности. За пръв път беше организи-

ран онлайн конкурс за децата и внуците на служители-
те на тема „Силата на доброто“. Те можеха да участват 
с дигитална творба – рисунка, макет, анимация или 
видеоклип или с писмена творба – есе, стихотворе-
ние, приказка и т.н., изпратени по имейл.  В конкурса 
се включиха повече от 100 деца на възраст от  до 1  
години. Те представиха своите виждания за това какво 
е добро и за начините, с които се проявява неговата 
сила, в своите рисунки, макети, презентации, есета, 
приказки, стихотворения и видеоклипове.  

Конкурсът беше посветен на 0-годишнината на Гео-
техмин ООД, а темата „Силата на доброто“  я подсказа 
необичайното време, в което живеем. Времето, в което 
едно голямо предизвикателство пред човечеството - 

-1 , ни накара да бъдем по-добри и всеки ден да 
преоткриваме ценността на добродетелите – човеко-
любието, всеотдайността, честността, съпричастието, 
взаимната помощ, героизма и спасяването на човешки 
живот.

Художествените произведения бяха оценени от авто-
ритетно и независимо жури, което присъди общо  
специални и поощрителни награди, а останалите учас-
тници получиха е-подаръци за вложения труд и съпри-
частността си към Доброто. Имената на спечелилите 
малки творци бяха обявени на онлайн събитие на 14 
юни. 

Наградените творби са публикувани в е-книжка, която 
е достъпна на сайта Геотехмин ООД в рубриката КСО – 

Онлайн конкурс „Силата на доброто“. В нея са показани 
само най-добрите произведения, нарисувани, написа-
ни или измайсторени от децата и внуците на служите-
лите. Те разкриват какви са били мислите и чувствата 
на участниците в дните на социална дистанция. С твор-
бите си те показват, че щастието е в това да правим до-
бро, че дори малките неща, които дават радост на дру-
гите, ни носят мигове на удовлетворение, че помощта 
към другия носи повече щастие, отколкото ако правим 
нещо само за себе си.
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ОБНОВЕНА ЛАБОРАТОРИЯ К М КАТЕДРА  
„СОНДИРАНЕ  ДОБИВ И ТРАНС ОРТ НА НЕФТ И ГАЗ   
В МИННО ГЕОЛО КИ НИВЕРСИТЕТ “СВ  ИВ  РИЛСКИ

О ициалното откриване на реновираната лаборатория в ГУ Св. Ив. Рилски  

На 22 юни 2020 г. в Минно-гео-
ложкия университет „Св. Ив. 
Рилски“ се проведе официално 

откриване на реновирана лаборато-
рия към катедра “Сондиране, добив 
и транспорт на нефт и газ . Напълно 
подменени са апаратурата, оборуд-
ването и интериорът в работното 
помещение. Осигурени са отлични 
условия за провеждане на занятия 
и придобиване на умения по спе-
циалността ,,Сондиране, добив и 
транспорт на нефт и газ  не само от 
студенти,  но  и  вече  работещи ин-
женери ще повишават квалификаци-
ята си.

Лабораторията е ремонтирана и 
оборудвана със съвременни уреди, 
благодарение на подкрепата на Мега 
Електроникс  - АП ООД и инженерин-
говата  организация, с партн ор-
ството на . Освен представите-
лите на компаниите, на церемонията 
присъстваха ръководителите на ка-
тедри - доц. д-р Румен Кулев, проф. 
д-р Павел Павлов, преподаватели, 
служители и студенти.

Обновяването включва инсталиране  
на  

l	Система с газов котел Дайкин с 
кондензен топлообменник с въз-
можност да подава гореща вода, 

да загрява радиатор и конвектор-
но отопление

l	Хибридна термопомпа  – 
система, комбинираща газов ко-
тел и интегрирана термопомпена 
технология „въздух-вода  с въз-
можност за осигуряване на ото-
пление, гореща вода, включител-
но и охлаждане до  . Този тип 
уреди са от най-ново поколение и 
са едни от първите, монтирани в 
България. Те съчетават възобно-
вяеми и традиционни енергий-
ни източници и представляват 
най-икономичната и енергийно 
ефективна комбинация.

Венцислав Димитров и Петър Хете-
мов, Мега Електроникс - АП ООД  и 
Димитър Михов,  подчертаха, 
че важна част от корпоративната 
им култура е да работят в полза на 
образованието на младите хора, 
а реновираната лаборатория ще 
допринесе студентите да  придобият 
и практически опит. 

Доц. д-р Мартин Бояджиев, който 
води тази дисциплина, изрази задо-
волство, че студентите ще имат въз-
можност да се запознаят на практи-
ка с бъдещето на тези технологии, а 
обучението в тази лаборатория ще 
бъде по-ефективно. МДГ

Обновената лаборатория а специалността Сондиране  добив и транспорт на не т 
и га . онтираната инсталация вкл ва система с га ов котел aikin (вляво) и ино-
вативната ибридна термопомпа aikin (вдясно)  а с що и реди а отопление и 
гореща вода
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ОВИШАВАНЕ ИНТЕРЕСА НА МОМИ ЕТАТА 
К М ГЕОЛОГИЯТА И ИН ЕНЕРНИТЕ ДИСЦИ ЛИНИ   
У АСТИЕ НА БГД В ПРОЕКТА ENGIE

Европейската федерация на геолозите ( , 
. - ) е международна не-

зависима организация с нестопанска цел, съз-
дадена да осигурява компетентна и етична практика 
сред геолозите в Европа, да допринася за опазване на 
околната среда и отговорното използване на природ-
ните ресурси, за устойчивото развитие, за насърчаване 
прилагането на върховните постижения на науката в 
практиката, за представяне на професионалните евро-
пейски асоциации на геолозите и за създаване на об-
ществена осведоменост за значението на геонауките 
в цяла Европа. От 201  г. Българското геологическо 
дружество (БГД) е член на Европейската федерация на 
геолозите ( . - ) и ак-
тивно участва в нейната проектна дейност. 

В началото на 2020 г. стартира три годишен проект 
„  - Насърчаване на момичетата да изучават гео-
логия и инженерство“ (  -     

   . .
), който е финансиран от Минерално суровинния от-

дел на Европейския институт за иновации и технологии 
(  , Е ), по Рамковата програма за науч-
ни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. 

Проектът се осъществява със сътрудничеството на 2  
европейски институции. Партн орството включва  
участника   университета - Университета в Мишколц, 
Унгария, Технологическия университет в Лулео, ве-
ция и Университета в Загреб, Хърватия, 2 изследова-
телски центъра – Италиански национален изследова-
телски съвет, Италия и Изследователски център Ла 
Палма, Белгия и Европейска федерация на геолозите. 
Като членове на , 20 национални геоложки асоциа-
ции, включително и БГД, участват като трети подизпъл-
нители в проекта . С приносите на националните 

геоложки асоциации, дейностите по проекта се прости-
рат в повече от 20 европейски държави.

В много страни в Европа съществува неравновесен 
модел на полово разпределение в професиите от об-
ластта на геоложките науки, особено в секторите на 
проучване и добив на полезни изкопаеми. Моделът 
се характеризира с присъствие предимно на мъже и 
стабилни мъжки стереотипи в почти всички области 
на производството, бизнеса, обществените и профе-
сионалните общности, а също в образованието и на-
учните дейности. Изследванията обаче потвърждават, 
че разнообразните екипи са по-креативни и иноватив-
ни. Следователно привличането на жени в отраслите, 
свързани със суровинния отрасъл, е необходимо и 
може да се разглежда като елемент от една бъдеща 
бизнес политика.

Проект т N I  ( n o raging irl  to St d  
eo ien e  and ngineering  http :// .

engiepro e t.e /) има а цел да пови и ин-
тереса на моми етата на в раст ме д  13 и 18 
години к м и аване на геология и св р аните 
с нея ин енерни дисциплини. ладите ора в е-
мат кариерни ре ения в то и период от ивота 
си  и атова се о аква проект т да подобри ба-
ланса ме д  половете в областта на геология-
та. По време на и п лнението на тригоди ния 
проект ще б де ра работена стратегия а по-
ви аване на осведомеността на моми етата и 
ще б де с дадена ме д народна мре а а с -
тр дни ество ме д  аинтересованите страни 

а реали иране на набор от конкретни де ствия.  
Те вкл ват органи иране на на ни с бития  
програми на открито  илищни на ни кл бове  
посещения на минни обекти  менторски програ-
ми  ме д народни кон еренции  в мо ности 

а п блик ване и награ даване  летни к рсове 
а ители по природни на ки и с даване на 

обра ователни материали и т.н. ероприятията 
ще се проведат в пове е от двадесет страни в 
цяла Европа. 

Повече информация може на бъде намерена на сайта 
на проекта: https://www.engieproject.eu/

Участник в проекта ENGIE за България: Българско гео-
логическо дружество, www.bgd.bg

Контактно лице по проекта ENGIE:  
р Е е  Т р со  
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За картографиране на отношението и интереса на мла-
дите хора към геологията през март 2020 г. се прове-
де   онлайн анкетно проучване сред ученици и учители 
от основни и средни училища в 21 страни. Въпросни-
ците бяха разпространени на официалните езици на 
страните. Отговорите ще бъдат групирани по пол, на-

ционалност и в други статистически групи и ще бъдат 
анализирани от екип на Технологическия университет 
в Лулео. Данните ще бъдат използвани в основната 
оценка на проекта . Резултатите от проучването 
ще бъдат обобщени и представени в статии в акаде-
мични издания и доклади на научни конференции.

СЛ ИТЕЛИ НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД 
РЕМИНАХА ДИСТАНЦИОННО ОБ ЕНИЕ В 

С ЕЦИАЛИЗИРАНА ЛАТФОРМА

В „Мини Марица-изток  ЕАД 7 служители участ-
ваха в специализирано дистанционно обучение, 
заложено в Програмата за квалификационната 

дейност за 2020 год. Те преминаха  подготовка преди 
изпита за квалификационна група по безопасност при 
работа, във връзка с изискванията на чл.20 от Правил-
ника за безопасност и здраве при работа в електриче-
ските уредби на електрически и топлофикационни цен-
трали и по електрически мрежи. 

Обучението е подготвено и проведено от Техническия 
университет в София, като е съобразено със специ-
фичните условия на работа в „Мини Марица-изток  
ЕАД. Достъп до специално разработената платформа 
имаше персоналът в управлението на дружеството, 
който  работи по техническото и оперативното обслуж-
ване на електрическите уредби и мрежи и подлежи на 
обучение. Линковете за достъп до платформата бяха 
предоставени на ръководителите на отдел ЗБУТ, ЕСР 
„Марица-изток  и отдел „Електрооборудване  в Упра-

влението, които съдействаха и отговаряха за подаване 
на навременна информация за достъп до платформа-
та.

Темите и въпросите бяха поднесени с добра графична 
визуализация на платформата и всяка част беше след-
вана от пет въпроса за упражнения. Лекторите от Тех-
ническия университет осигуриха добра комуникация и 
това повиши активността на обучаваните да задават 
въпроси по проблемни казуси. Платформата даде въз-
можност да бъде видима активността на всеки обуча-
ван и да се засичат грешните отговори в хода на реша-
ването на теста, което е предимство за отстраняване 
на пропуски в знанията и уменията. Повече от осем-
десет процента от въпросите получиха верни отговори, 
което удовлетвори изпитната комисия.

Всяка категория специалисти положи изпит по специ-
ално разработен за нея тест. За електротехническия 
персонал системата беше достъпна, но за останали-
те нивото беше предизвикателство, което помогна за 
професионалното им израстване. Обобщаващият тест 
от двадесет въпроса, върху целия правилник, даде за-
ключителния финал на обучението на специалистите 
от „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Организацията, осигурена от Центъра за професионал-
но обучение и ръководителите на отдели, допринесе 
за добрите резултати за осъществяване на целите на 
дружеството за повишаване на качеството на безопас-
ността при работа.

Постоянното подобряване на условията за здраве и 
безопасност при работа и непрекъснато намалява-
не на неблагоприятното въздействие върху околната 
среда, след миннодобивните дейности, са в базата на 
устойчивото развитие на „Мини Марица-изток  ЕАД. Те 
са основен приоритет за мениджмънта на дружество-
то. 

„Мини Марица-изток” ЕАД

Подстанция на територията на ини арица-и ток  ЕАД
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КЛ ОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Едни от най-важните параметри 
са големината на машината и 
нейната кофа. Те са в пряка за-

висимост от желаната производи-
телност (месечна, годишна). Но тъй 
като минният багер товари самосва-
ли, двата вида машини трябва да 
бъдат съчетани по подходящ начин. 
Обикновено се счита за ефективно 
един минен багер да може да на-
пълни коша на минния самосвал с 
четири или пет пълни кофи (при ня-
кои технологии се залага на три или 
шест).

Багерът с обратна кофа има това 
предимство, че загребвайки матери-
ала по посока на кабината му, той го 
разтоварва с по-малък радиус, което 
изисква много по-малко сила и съ-
ответно по-нисък разход на енергия. 
Багерът с права кофа повдига мате-
риала при максимален радиус и с по-
вече енергия, но генерираната сила 
на загребване е по-голяма, което 
позволява използване на по-обем-
на кофа и съответно постигане на 
по-висока производителност.

Технологично погледнато багерът с 
права кофа загребва на и над ниво-
то на повърхността и товари минния 
самосвал, застанал до него. Обикно-
вено при работа в забой без взри-
вяване това е по-ефективно. За да е 
производителен, багерът с обратна 

ХИДРАВЛИ НИ БАГЕРИ ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ Р ДНИЦИ 

Caterpillar

  е един от най-известните 
производители на минни хидравлич-
ни багери в света. В гамата на ком-
панията влизат общо девет модела 
с работни маси от 1 4  до 1000  и 
капацитети на кофите от  до 2 3. 
Машините се предлагат в различни 
варианти според условията на ра-
бота в мината  с права или обратна 
кофа, с дизелов или електрически 
двигател, захранван с кабел от 
външна мрежа, и др.

Една от най-впечатляващите харак-
теристики на минните хидравлични 
багери  е  - уни-
кална конструкция на стрелата с 
ротираща тройна лостова система, 
осигуряваща по-голяма сила на пов-
дигане, автоматично поддържане на 
ъгъла на кофата при издигането   
и възможност за използване на хи-
дравлични цилиндри с по-малки ди-
аметри (при конфигурация с права 
кофа), което от своя страна осигуря-
ва по-бързото издигане на стрелата 
за по-голяма производителност. Го-
лямо предимство при по-големите 
модели с по два дизелови двигателя 
е, че при дефектиране и спиране на 
единия от тях машината може да 
продължи да работи с  капаци-
тет или да се придвижи извън забоя, 
където да се ремонтира на подходя-
що място.

кофа трябва да товари самосвал, 
който е под него (на долното ниво). 
Традиционно машината с обратна 
кофа е много ефективна, когато се 
прави разкривка.

На следващо място идва въпросът 
със задвижването. Електрическо-
то е по-просто, с по-малко разходи 
за енергия, но изисква да има из-
градена електрическа мрежа, а и 
захранването с кабел ограничава 
мобилността на багера. Съответно 
дизеловият двигател дава голяма 
независимост при работа от гледна 
точка на отдалеченост и по-лесно 
придвижване от т. А до т. Б. Но цени-
те на дизела обичайно са динамични 
и така може да се стигне до твърде 
големи разходи за гориво. В същото 
време по-високите разходи по под-
дръжката на дизеловия агрегат и 
по-краткия му живот в сравнение с 
електрическия не трябва да се пре-
небрегват.

РОИЗВОДИТЕЛИ

Най-големите и най-известни мар-
ки в света са четири. На следва-
щите страници представяме тези 
компании и предлаганите от тях 
хидравлични минни багери според 
заявените от тях моделни гами и 
технико-технологични преимущест-
ва.

Хидравличните минни багери са сравнително големи машини с верижна ходова част, които 
са специално конструирани за работа в открити рудници  за изкопаване на разкривка, рудни 
и нерудни полезни изкопаеми и натоварването им в минни самосвали. Работната маса при 

различните модели започва от 120  и достига 1000 , а капацитетите на кофите им са в диапазона 
от 7 до 2 3. Изборът на конкретен модел, който да изпълнява ефективно своята задача в кон-
кретна мина, е голямо предизвикателство за всяка минна компания. 

Тези машини се отличават от електрическите въжено-механични багери по това, че използват 
хидравлична система, съставена от различен брой хидравлични кръгове ( , 4 или ), помпи, раз-
пределители, хидромотори, хидравлични цилиндри, хидравличен резервоар и електронна система 
за управление на хидравликата. 

Произвеждат се в две основни конфигурации на работните органи  с права кофа (насочена напред 
хидравлично отваряема кофа), подобно на по-големите въжено-механични електрически багери, 
и с обратна кофа, подобно на багерите от по-леките класове, предназначени за строителството. 
При задвижването вариантите също са два  с дизелови двигатели или с електрически мотори, 
които се захранват с кабел от външна електрическа мрежа.
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идравли ен минен багер aterpillar 6060 с работна маса 600 t и права ко а

Хидравличната система използва 
управление на помпите, което по-
стоянно измерва реалните работни 
параметри на двигателя и хидравли-
ката, като ги сравнява със зададени 
референтни стойности и така регули-
ра работата на помпите за постига-
не на оптимална работоспособност 
и ефективно използване на двигате-
ля. Специфично за тези багери е, че 
основният хидравличен разпредели-
тел е разположен на върху стрелата. 
Това решение позволява намалява-
нето на общия брой необходими тръ-
бопроводи и гъвкави връзки, както 
и подреждането им по начин, гаран-
тиращ едновременно безопасна ра-
бота, лесно инспектиране и бързо 
сервизиране. Хидравличният кръг 
за завъртането на надстройката на 
багера е със затворен контур, позво-
ляващ стрелата да се издига бързо 
по време на завъртането, а също и 
да се рекуперира енергия, която се 
подава към помпите.

Ходовата част на минните хидрав-
лични багери  е солидна и 
много издръжлива. Най-съвременна 
система за опъване на веригите ав-
томатично регулира тяхното състоя-
ние в зависимост от условията на 
терена и така допълнително удължа-
ва живота им.

по-големи модели, при които кулми-
нацията е ЕХ 000 ( 11 , права кофа 
от 40 3), въведен за първи път през 
200  г. Днес гамата на  включ-
ва следните шест модела  ЕХ1200-7 
(работна маса 117 ), ЕХ1 00-  
(1 2 ), ЕХ2 00-7 (2  ), ЕХ 00-  
( 1 ), ЕХ 00-7 (  ) и 000-

 ( 11 ). Машините могат да бъдат 
оборудвани с права или обратна 
кофа със съответната конфигура-
ция на рамото и стрелата, като ка-
пацитетите на кофите започват от 
7 3 и достигат до 40 3. Предлагат 
се варианти с дизелови двигатели 
( ) или с електромотор 

, захранван с кабел от външна 
електрическа мрежа.

Като компания, залагаща на най-мо-
дерни решения относно производи-
телността, ефективността, иконо-
мичността и екологичността,  
разчита на внимателен подбор от 
двигатели, съобразени с актуалните 
норми за емисиите изгорели газове, 
хидравлични помпи, управлявани 
по електронен път, оптимизирана 
охладителна система и усъвършен-
ствани кръгове на хидравликата. 
Например всяка хидравлична помпа 
се управлява независимо и разпо-
лага със собствен електронен регу-
латор за адаптиране на оборотите 
на двигателя, съответно намалява-
не разхода на гориво, увеличаване 
на производителността и в крайна 

Hitachi

Разработването на тежки хидрав-
лични минни багери от  има 
над 40-годишна история. През 1 7  
г. на пазара е пуснат моделът 0 
с работна маса 1 7  и права кофа с 
капацитет ,4 . Следва серия нови 

идравли ен минен багер ita hi Е 3600-6 с работна маса 361 t и права ко а
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сметка - редуциране на разходите за 
експлоатация. понските инженери 
са предвидили също хидравличен 
разпределител за рекупериране на 
дебит, който понижава натоварване-
то на помпите и съответно намалява 
енергоемкостта на хидравликата и 
двигателя. Така се постига допъл-
нително ограничаване на консума-
цията на дизел, а и по-дълъг експло-
атационен живот на хидравличните 
помпи.

Минните багери на  са про-
ектирани за голяма издръжливост, 
дори при най-тежки условия за ра-
бота. За рамите на ходовата част 
и надстройката се използват ком-
пютърни модели и симулации за 
определяне на най-издръжливата 
конструкция, която след това пре-
минава серия от тестове в реални 
условия. В рамата на ходовата част 
се влагат компоненти от кована сто-
мана за оптимално разпределение 
на натоварването, съответно по-го-
ляма здравина и издръжливост. 
Много практична е електронната 
система за регулиране на хода на хи-
дравличните цилиндри. Тя получава 
сигнали от сензори, разположени по 

 

Заводът на  в Дюселдорф, 
Германия (   ) 
е специализиран в производство-
то на тежки хидравлични минни 
багери. Машините са истинско 
олицетворение на съчетанието от 
японски и немски ценности  върхов 
инженеринг, най-високи стандар-
ти за безопасност и изключителна 
прецизност на производството. Ис-
торията на завода в Дюселдорф е 
свързана с легендарната през 20 в. 
марка . Първият хидравличен 
минен багер  се появява през 
1 72 г. - 100-тонният Н 101. ест 
години по-късно е въведен и втори 
модел -  241 (2 0 ). През 1  г. 
дебютира Н 4 , който със своите 

0  е най-големият минен хидрав-
личен багер в света за своето време. 
През 1  г. се създава съвместното 
предприятие   , 
а три години по-късно заводът в Дю-
селдорф става изцяло собственост 
на . 

Днес в гамата на производите-
ля влизат шест модела с работни 

основната рама, стрелата и рамото. 
С нейна помощ се намаляват сътре-
сенията в началото и края на хода на 
стеблата на цилиндрите, което щади 
самите цилиндри и свързаните с тях 
компоненти и удължава живота им.

Въпреки внушителната си големи-
на хидравличните минни багери на 

 са проектирани също и за 
лесна поддръжка. Отделните ра-
ботни системи са разположени на 
модулен принцип, който позволява 
разполагането на широки коридори 
и работни площадки за облекчава-
не на ежедневното обслужване и 
инспекции. В помощ на сервизни-
те техници са вложени сензори за 
отчитане на замърсители, които са 
монтирани по хидравличните помпи 
и хидромоторите за придвижване 
и завъртане на надстройката. Тези 
сензори откриват всички видове за-
мърсители, които могат да доведат 
до повреда на хидравличната сис-
тема. рез телематичната система 

 -  тази информация се 
получава веднага и осигурява дълги 
периоди безаварийна работа и опти-
мално планирани престои.

идравли ен минен багер omat  7000-11 с работна маса 694 t и права ко а
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маси от 204  до 77   и капацитети 
на кофите от 12 до 42 3  РС2000-

 (работна маса 204 ), РС 000-  

(2 1 ), РС4000-11 (40  ), РС 00-  
( 2 ), РС7000-11 ( 4 ) и РС 000-11 
(77  ). Те имат различни варианти  

с права и обратна кофа, дизелов или 
електрически двигател, и др.

Съвременните хидравлични минни 
багери  от серия 11 пра-
вят впечатление с влагането на 
най-съвременни технологии. С тяхна 
помощ, от една страна, машините са 
удачно опростени в редица отноше-
ния. Например при електрическата 
система се използва шина  с 
голям капацитетен запас за най-ви-
соко ниво на надеждност и безопас-
ност, както и за намаляване на мно-
гобройните и разнопосочни кабелни 
снопове, релета и прекъсвачи. Така 
по-големият брой настройки на ма-
шината могат да се регулират от мо-
нитора на   2 в кабината.

Системата   2 е по-ново-
то поколение на доказалата се теле-
матична система на  за сле-
дене на работното и техническото 
състояние. Тя предоставя информа-
ция на оператора и сервиза в реално 
време, а една от най-новите функции 
е Анализ на техническото състоя-
ние и необходимост от поддръжка. 

идравли ен минен багер omat  3000-6 с работна маса 261 t и права ко а
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Самата поддръжка на тези огромни 
багери също е допълнително оп-
ростена при серия 11 чрез широки 
пасарелки и работни платформи и 
напълно безпрепятствен достъп до 
точките за инспекция и обслужване. 
От своя страна дизеловите двигате-
ли, собствено производство,са изця-
ло съобразени с най-актуалните еко-
логични изисквания за изгорелите 
газове. 

Просторната и комфортна кабина е 
монтирана върху система за омеко-
тяване на вибрациите и предлага от-
лична шумоизолация. Тя разполага 
с автоматична климатизация и леко 
вътрешно надналягане за елимини-
ране на навлизането на прах отвън. 
Седалката е с пневматично окачване 
и електрическо затопляне и може да 
се регулира в най-различни посоки. 
Максималното усещане за комфорт 
се завършва от хладилник, тонирани 
стъкла и отопляеми огледала, които 
се регулират отвътре.

Liebherr

Компанията е един от традиционни-
те и големи производители на минна 
техника с 44 години опит при хидра-
вличните минни багери за открит до-
бив. Първият модел, който е пуснат 
на пазара през 1 74 г., е 7 -тонният 

 1. Съзирайки голям потенциал 

за развитие, семейство Либхер от-
крива отделен завод през 1 7  г. 
(  ) и в същото време 
въвежда следващия си, по-голям 
модел  1. През 0-те години се 
появяват още четири модела  2, 

 4,  4 и  2. През 200  г. ръ-
ководството на компанията взема 
решение за построяване на нов за-
вод за минна техника, който е открит 
официално през 2011 г. (  - 

   ).

Днес гамата от минни багери на 
 е съставена от девет моде-

ла с работни маси от 11   до 10  
и капацитети на кофите (прави и 
обратни) от 7 3 до 47,  3   100  
(работна маса 11  ), 1 0  (1 0 ), 

 200 (210 ),  2 0 (2 ,  ),  0 
( 10 ),  400 (  ),   (4 0 ),  

В ( 7  ) и 00 ( 10 ). Маши-
ните се предлагат в различни версии 
според условията за работа в мина-
та  с електрическо задвижване, с 
по-малки емисии на шум, за работа 
на висока надморска височина или в 
арктически условия, и др.

Хидравличните минни багери на 
 се отличават с по-кратко 

време за изпълнение на един ра-
ботен цикъл. Това се постига чрез 
отделен хидравличен кръг за въртя-
щия се венец, който е със затворен 
контур. Така се постига завъртане 
на надстройката с максимален вър-

тящ момент, а в същото време голя-
мата част от дебита остава за полз-
ване от работните органи на багера. 
Немските инженери са помислили и 
за намаляване на разхода на гориво. 
Използва се интелигентна система 
за адаптиране на оборотите на дви-
гателя спрямо натоварването на хи-
дравликата с цел поддържане на не-
обходимата производителност при 
минимум разход на гориво (режим 
ЕСО). Освен това спускането на стре-
лата надолу става чрез бързо приби-
ране на стеблата на хидравличните 
цилиндри, без необходимост от хи-
дравлично налягане (хидравлична-
та помпа не се натоварва). В случая 
интелигентна система пренасочва 
хидравличния дебит, така че оста-
налите цилиндри могат да работят 
нормално.

Минните багери на  разпола-
гат със системи за филтриране на 
хидравлично масло под високо на-
лягане, които премахват замърсите-
лите от течността и така осигуряват 
най-висока ефективност на хидрав-
личната система. За да се поддържа 
по-дълго високото качество на хи-
дравличното масло, при връщането 
му към резервоара то преминава 
през много фина филтрираща систе-
ма (1  ).

За осигуряване на максимална 
здравина и издръжливост на стре-
лата и рамото на багера се използ-
ват най-съвременни технологии за 
заваряване, отливки в най-натова-

рените зони, специална термична 
обработка за намаляване на оста-
тъчно напрежение и удължаване 
на експлоатационния живот. За 
самото проектиране се използват 
най-съвременни инженерингови 
методи за оразмеряване на въ-
трешните напрежения в материала 
като например Метода на крайните 
елементи.

Ходовата част е изключително 
здрава, предлага оптимално спе-
цифично налягане върху повърх-
ността за максимална стабилност 
и надеждност, като конструкцията 

 е проектирана и за двете конфи-
гурации - както с обратна, така и с 
права кофа.

Обзорът подготви  
Д  Н о о

идравли ен минен багер Liebherr  9200 с работна маса 210 t и права ко а
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗ ЛТАТИТЕ   
ОЛ АВАНИ РЕЗ ОБРАБОТКА НА ИЗОБРА ЕНИЯ  

ОТ БЕЗ ИЛОТНО В ЗД ШНО ЗАСНЕМАНЕ  
В ОТКРИТ Р ДНИК

Д-р инж. Наталия Александрова, . .  
Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“ 
Инж. Сергей Михалев, . .  
„Дънди Прешъс Металс елопеч“

COMPARATIVE ANALYZIS OF RESULTS OBTAINED BY PROCESSING OF IMAGES FROM 
UNMANNED AERIAL VEHICLES OF OPEN PIT MINING
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РЕЗ МЕ

Настоящият доклад е фокусиран върху широко из-
ползвани методи за разработване на  модели по 
данни на БЛА с помощта на няколко фотограметрич-
ни софтуерни продукти. Изследванията са извърше-
ни върху обект, който е в начален етап на подготов-
ка за открит добив. Крайните резултати са получени 
чрез сравняване на данни от обработка с различни 
фотограметрични програми и тези, получени с тради-
ционната проучвателна технология. Беше направена 
оценка на разхода на време във връзка с проучва-
телните методи за  моделиране – за събиране на 
данни, обработка на данни и получаване на крайния 
продукт – цифров повърхностен модел цифров висо-
чинен модел ( ) и генериран фотограметри-
чен ортофото образ. 

КЛ ОВИ Д МИ  цифрова фотограметрия, БЛА, 
, ортофото, фотограметричен софтуер, 

обемни изчисления

Доклад  и несен на V ме д народна кон еренция по открит и подводен добив на поле ни и копаеми  3-7 ни 2019 г. 
в гр. Варна
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изхвърлят на сметищата, разгледано от  ., 
. В този случай материалите в сметищата са пре-

димно отпадъци от въгледобива, представляващи 
разтопения материал, получен при производството и 
преработката на каменни въглища. Точното опреде-
ляне на плътността е реализирано с фотограметрич-
ни технологии за контрол на изчисленията 2 .

Извършеният сравнителен анализ в доклада е по 
няколко критерия – необходим брой опорни точки, 
време на заснемане и  моделиране, което включва 
време за събиране и обработка на данни и създаване 
на краен продукт. Направена е оценка на времевите 
разходи, свързани с геодезическите методи за  мо-
делиране, времето за заснемане, за генериране моде-
ла на видимата повърхност и ортофото изображение. 
Обработените повърхнини са получени от минния 
софтуер .

ЕТА И НА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ  ОЛ ЕНИ  
ОТ БЛС

о о о   е

Маркираните и координирани на терена опорни точки 
(  –   ) са пет на брой, разпре-
делени по работната зона на обекта, попадащи в об-
хвата на заснеманата територия. Избраните опорни 
точки на терена са маркирани с временни фотогра-
метрични марки и координирани чрез измервания в 
реално време с геодезически двучестотни   
приемници, извършено непосредствено преди изпъл-
нението на полета. Извършеното геодезическо засне-
мане за определяне координатите на опорните точки 
е в координатна система 1 70-та година, Зона  и ви-
сочинна система - Балтийска.

Въздушното заснемане е извършено с безпилотен ле-
тателен апарат тип куадракоптер,   4 . 

Д Р ИН  НАТАЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВА е главен 
асистент в катедра “Мар-
кшайдерство и геодезия  
при МГУ Св. Иван Рил-
ски  от 201 г. Завършва 
магистратура и защитава 
дисертационен труд по 

отограметрия и дистан-
ционни методи в УАСГ- Со-
фия. Работила е като пре-
подавател към катедра 

“ отограметрия и картография  към Геодезиче-
ски факултет на УАСГ. Професионалните и научни 
те  интереси са насочени към областите  обра-
ботка и интерпретация на космически изображе-
ния, спътникови дистанционни изследвания и 
ГИС, цифрова обработка и анализ на изображе-
ния, цифрова фотограметрия.

В ВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад разглежда широко използва-
ни методи за създаване на  модели, получени 
от данни събрани с БЛС (безпилотни летател-

ни системи) и обработени в два фотограметрични 
продукта - 4  ( 4 ) и  ( ). 
Обектът на изследване е част от открития рудник 
„Ада Тепе“ в начален етап на добив в района на Кру-
мовград. Резултатите от обработката, получени с 
тези професионални фотограметрични програми, се 
сравняват с традиционната маркшайдерска практика 
– повърхнина, получена от заснемане с тотална стан-
ция и .

отограметричният метод за безпилотно въздушно 
заснемане на обекти е много широко използван през 
последните години и представлява перспективна 
тенденция в съвременната геодезическа и маркшай-
дерска практика. Областите на приложение на БЛС 
в минното дело са добре познати, те са свързани с 
открити рудници за добив на полезни изкопаеми, 
кариери за добив и депа за складиране на инертни 
материали, сметища и територии за рекултивация, 
заети с отпадъчни продукти от производствена дей-
ност, територии на големи промишлени и други стро-
ителни обекти, при изграждането на които се изпъл-
няват значителни по обем изкопно насипни работи, 
райони с развитие на значими свлачищни процеси, в 
следствие на които са налични пространствени пре-
мествания на голям обеми земни и скални маси 1 .

Получаваните резултати от обработените данни от 
БЛС могат да се използват както за контролиране 
процеса на разработване на рудник, така също и за 
различни видове екологични оценки на района. Инте-
ресно приложение са възможностите на технологи-
ята за определяне на обемни и насипни плътности, 
при регистриране на количество отпадъци, които се 

ИН  СЕРГЕЙ 
МИХАЛЕВ е гла-
вен маркшайдер 
в „Дънди Пре-
шъс Металс е-
лопеч“. Завърш-
ва „Геология и 
геоинформатика“ 
в Геологопроуч-
вателен факул-
тет, както и „Мар-
кшайдерство и 
Геодезия“ в Мин-

нотехнологичен факултет на МГУ „Св. Иван 
Рилски“.  Професионалните му интереси са на-
сочени към развиването и имплементацията на 
нови технологии в маркшайдерската практика.
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Безпилотната летателна система 
е снабдена с 20    ка-
мера, модел 10, с обектив 2,  
– 11 и съответно специализиран 
програмен продукт за планиране 
и управление на полета. Схемата, 
представена на  , съдържа 
изпълнената траектория на полета, 
визуализирана в софтуера на дро-
на.

Параметрите, при които е извър-
шено заснемането са съответно  
заснемане с един полет  заснета 
площ 4 , проектна височина на 
заснемане над терена   0 , за-
стъпване между съседните снимки 
в надлъжно и напречно направле-
ние (съответно 7  и 70 )  автома-
тично фокусиране  предварително 
изчислената разделителна способ-
ност на получаваните продукти е 

  0,01  , продължителност на 
полета 7,14 минути, със средна 
скорост 1  . Получените изо-
бражения са с размер 4 4 4  и 
паспортно фокусно разстояние

,  , а след калибрирането фо-
кусното разстояние е , 7 .

И мер е  о ор  о  
 о ре е е  с р  о

Обработката на данните в системи-
те за цифрова фотограметрия 4  
и  се извършва в следна-
та стандартна последователност  
първоначално се правят изчисле-
ния за формиране на първичен мо-

иг. 1. Траектория на 
полета с I hantom 4 

ro

иг. 2. Ви али ация на пов р нината в ре им a lo d на i 4  представяща 
п рви ен облак от то ки

дел от точки, следва сгъстяване на 
този облак от точки, генериране на 
цифров модел на повърхнина и фор-
миране на ортофото мозайка. Обра-
ботката в тези системи е извърше-
на на базата на 1 2 изображения. 
Разположението на опорните точки 
върху работната зона на открития 
рудник (терена), визуализирани 
върху получения първичен модел 
от точки, формиращи повърхнината 
е представено на  .

Управлението на автоматичната об-
работка на изображенията и данни-
те от навигационната система на 
БЛС е много интуитивно в програм-
ните продукти 4  и . В 
системата  се извършва 
калибриране на камерата на дро-
на – определят се елементите на 
вътрешно и външно ориентиране 
на камерата за всяко изображение, 
също така се определят и система-
тичните грешки от дисторзията на 
обектива. В процес на формиране 
на първоначалния облак от точки 
чрез корелация се идентифицират 
общите точки на снимките, от кое-
то и всички параметри на камерата 
(вътрешно и външно ориентиране). 
При първоначалната аеротриангу-
лация се определят началното по-
ложение на проекционните центро-
ве, ориентирането на всяка снимка 
и се генерират свързващите точки. 
Поради автоматизирането и опти-
мизирането на този процес сис-
темите разпознават голям брой 
идентични точки в отделните сним-
ки, като те се откриват в повече от 
едно изображение, поради големия 
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процент застъпване между съсед-
ните снимки. По този начин се из-
числяват връзките между съответ-
ните точки в съседните кадри, от 
което се получава система от опре-
делен брой връзки, които се опис-
ват с уравненията за колинеарност. 
Решаването на тези уравнения се 
извършва чрез автоматична аеро-
триангулация, като се прилага сно-
пово изравнение на блока (  

 ). След грубото 
определяне положението на проек-
ционните центрове се въвеждат ко-
ординатите на опорните точки, като 
и в двете системи има възможност 
за обработка на координатите в 
различни координатни системи. 
Минимално изискване е опорните 
точки да бъдат идентифицирани и 
измерени от оператора в поне три 
снимки, което се обуславя от ме-
тода на обработка. Въз основа на 
тази математическа обработка на 
снимките се определят елементите 
на вътрешното ориентиране и ка-
либриране на камерата – фокусно 
разстояние, координати на главна 
точка, коефициенти на радиална и 
тангенциална дисторзия на лещите 
на обектива, както и елементите на 
външно ориентиране на снимките. 
От процеса на автоматична аеро-
триангулация, която се извършва 
и в двата софтуера се преминава 

на свързващите точки за избрано 
изображение, като при избор на 
точка системата извежда информа-
ция за нейната точност.

Форм р е  о  о  о  
  

отограметричните системи във 
втория етап на обработка форми-
рат по-плътен сгъстен облак от 
точки, въз основа на елементите на 
външно и вътрешно ориентиране 
на снимките, които са определени 
от първия етап на обработка, както 
и от модела, получен от първона-
чалния облак от точки. От прециз-
но определените пространствени 
координати на свързващите точки 
се получава сгъстен  облак от 
тези точки, като от тях в послед-
ствие се формира и цифров модел 
на видимата повърхнина ( ) или 
цифров модел на релефа ( ) в 
зависимост от прилаганата техно-
логия. ормираният плътен облак 
от точки за част от открития рудник 
„Ада Тепе“ съответно в програмни-
те продукти 4  е 20 12  и за 

 е 240 24 брой точки, 
което осигурява голямата детайл-
ност на крайните резултати. От 
формирания облак от точки в сис-
темата  автоматично се 
генерира нерегулярна триъгълна 
мрежа, като за възли на формира-
ната мрежа се ползват  точкови 
обекти, както и структурни линии, 
описващи характерни форми на 

иг.3. Ра поло ение на ра по натите св р ващи то ки в р  и брано и обра ение 
в системата i 4

към извършване на прецизна ае-
ротриангулация. След този етап на 
първоначална обработка може да 
се визуализира получения облак от 
точки като се извежда информация 
за първоначалните и изравнените 
местоположения на проекционни-
те центрове на камерата, а също 
така и пространствената ориен-
тация на изображенията получе-
на по време на заснемането. На

  е представено разположение 

иг. 4. Проекция на св р ващите л и на и брана то ка  снимките (в които е ра -
по ната)  центровете на камерата и пространствената ориентация на и обра ени-
ята
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релефа. ормирането на цифров 
модел на повърхнината е на база 
корелационни алгоритми, използ-
ващи данни от изображения.

В системата 4 , при избор на 
точка от облака се визуализират 
лъчите от избраната точка до про-
екционните центрове на снимките, 
вижда се и нейния образ в сним-
ките, в които се намира точката, а 
също така се извежда информация 
за точността на изчислената точка, 

 .

Ор о о о р с орм р е 
 е ер р е  мо

Цифровият модел на повърхнината 
и ортофотоизображението се фор-
мират на база генерирания плътен 
облак от точки. ормирането на ор-
томозайката се извършва възосно-
ва на полигоналния модел на 
обекта, представляващ тримерна 
многоъгълна мрежа от плътния об-
лак от точки. Системата  
за тази цел ползва като основа 
облака от точки и полигоналния 
модел, както и спектралните ха-
рактеристики на заснетите обекти,

 .

Предимство при формирането на 
ортофотоизображението е възмож-

Табл. 1. Сравнителна ин ормация при обработката на данните в двете системи

ОЦЕНКА НА РЕЗ ЛТАТИТЕ  
ОЛ ЕНИ С РАЗЛИ НИ МЕТОДИ 

НА ЗАСНЕМАНЕ

Стойността на разделителната спо-
собност на получавания цифров 
модел на повърхността и ортофото 
мозайката са основни показатели 
за извършените изчисления и оцен-
ка на качеството на получените 
резултати, съответно получените 
стойности при 4  и  са 

  1,   и   1,4  . Друг 
съществен параметър е обобще-
ната средноквадратна грешка при 
георефериране на цялостния модел 
(оценката на точността на модела), 
която е съответно за двете систе-
ми 0,1 2  и 0, 11 . Системата 

4  дава възможност, в режим 
 да се направи детайлна 

проверка на изчислителната точ-
ност, както и на разпознатите точки 
от облака.

От данните, получени с използва-
нето на въздушно фотозаснемане 
чрез БЛС, е извършен анализ на 
резултатите като е използвана сре-
дата на минният софтуер . 
Сравнението е направено по  необ-
ходимо време за полската работа, 
необходимо време за обработка и 
точност на крайните резултати.

Необходимото време при засне-
мане с БЛС на част от открития 
рудник, покриващ площ от 4 , за 
извършване на подготвителната 
работа  обхождане, маркиране и 
координиране на опорните точки е 

0мин, а времето за въздушно фо-
тограметрично заснемане е 7,14 
минути. Изразходваното време за 
автоматична обработка на 1 2 из-
ображения, с фотограметричния 
софтуер  е 4  минути, 
включващо облак от точки,  и 

иг.5. Пол ена орто отомо а ка и с ответстващия ци ров модел на пов р ност-
та

ността да се подобряват параметри 
като цвят, контраст, интензитет на 
изображението, което оказва влия-
ние върху качеството на крайната 
информация. Поради тази причи-
на и поради високата геометрична 
точност, ортофотото се явява уни-
кален продукт, подходящ за минна-
та практика. Получаваната точност 
на ортофотото е сравнима с гео-
дезическите методи на заснемане 
при маркшайдерски измервания.

След извършената автоматична 
фотограметрична обработка на из-
ображенията, както и на придружа-
ващата я информация се получават 
съответно  пространствен облак от 
точки, цифров модел на повърхни-
ната и ортофотомозайка.

Параметри
на използваната

машина
за обработка 

( ) ( ) 7-
2 0    2.00

  – за 4

( ) ( )  7-
700    .20

 1  – за 4

( )
 -2 4   .4  

 1  –
за 

Време за форми-
ране на 01 4 4 0 10

Време за форми-
ране на ортофото 02 27 42 14 7 22 27
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ортофото мозайка. Необходимото време за създа-
ване на моделите до голяма степен зависи от пара-
метрите на компютъра. Сравнена е обработката на 
облак от 20 12  точки за формиране на  и ор-
тофотомозайка, при различни параметри на машини-
те, при обработка на данните в двете системи, инфор-
мацията е представена в  . За ср внение  при 
заснемането на същата площ, използвайки стандарт-
на геодезическа практика бяха необходими 1  часа 
полска работа за определяне координатите на близо 
4000 точки и два часа офис обработка.

С цел изчисляване на обеми, с точки от системите 
4  и  са обработени повърхнини в мин-

ния софтуер . На   са представени повърх-
нините, формирани от фотограметричните системи 
и повърхнината, която е получена от заснемане с 
тотална станция и . Вижда се колко близки и 
по-детайлни са двете повърхнини - от фотограме-
тричното заснемане спрямо повърхнината и получе-
ната по геодезически метод.

Изчислени са обеми от данни за площ 2 000 2, об-
работени по фотограметричен начин и чрез геодези-
чески метод на заснемане. В   е представено 
сравнение между изчислените обеми, заключени 
между трите повърхнини и повърхнина на хоризонт 
4 , а разликите в процентно отношение са предста-
вени в  . Точките за формиране на повърхнини-
те, съответно с данни от двете фотограметрични сис-
теми са по 2 0 000, а с традиционните геодезически 
инструменти са заснети 4100 точки.

ИЗВОДИ И ЗАКЛ ЕНИЯ

l БЛС имат безспорно предимство при формиране 
на цифров модел на видимата повърхнина и ор-
тофотомозайка за обекти, особено когато се об-
работва чист терен - без наличие на изкуствени 
обекти и растителност, каквито са рудниците, раз-
работвани по открит способ . Получаваните резул-
тати са с високо качество и с тях могат да бъдат 
извършвани високоточни измервания и анализи, 
без да се явява необходимост от допълнителна 
обработка.

l отограметричните методи дават много по-детай-
лен модел на повърхнината в сравнение с методи-
те, получени чрез заснемане с тотална станция и 

. Поради голямата гъстота на формираната 
мрежа от точки, описващи земната повърхност се 
получава модел с висока геометрична точност.

l Координатите на точките, получени по данни от 
фотограметричните методи, сравнени с коорди-
натите на точките от геодезическото заснемане, 
осигуряват достатъчна точност и надеждност на 
използвания метод за заснемане с БЛС.

l Приложението на БЛС и последващата обработка 
със специализирани фотограметрични техноло-
гии, повишава безопасността при работа в откри-
ти рудници, тъй като редуцира времето за престой 
на персонал на терена в близост до машини, отко-
си и др.

l отограметричният метод осигурява качествено 
нови възможности за интерпретация на резулта-
тите от БЛС. Полученото високоточно ортофото 
представлява специфичен тип данни, позволява-
щи да се извършва класификация на изображени-
ята, която да се използва за екологичен монито-
ринг и оценка на въздействието върху околната 
среда.
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НЕФТЕНИ  МАЛТОВИ И АСФАЛТОВИ РОЯВИ  
В ГОРНО АЛЕОЗОЙСКИ И ДОЛНОТРИАСКИ ЗАДР ГИ 
ОТ СОНДА  Р  НОВА ЕНЕ СЕВЕРНА Б ЛГАРИЯ

Д-р Венелин Х. Велев, . .  
НИИ „Геология и Геофизика  АД

OIL, MALT AND ASPHALT MANIFESTATIONS IN UPPER PALEOZOIC AND LOWER TRIASSIC 
ROCKS FROM NOVACHENE R-1 WELL  (NORTHERN BULGARIA)
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РЕЗ МЕ

Сондаж Р-1 Новачене разкри за пръв път на тери-
торията на Северна България последователност от 
долнотриаски, пермски и карбонски формации със 
спорадични прояви на различни битуми ( . .), про-
следени в диапазона на дълбочини 2 0 – 4 0  
под повърхността. дкови образци с битумно наси-
щане са изучени с количествени лабораторни мето-
дио (Сорг, екстракции,  колонна СКГ хроматография, 
ГТХ, рефлексия  на витринита и др.). Повечето би-
туми са определени визуално и инструментално като 
алохтонни. По данни по отражателната способност 
на витринита  ( , )  долната половина на перм-
ската задруга и разкритата част на карбонската въ-
гленосна формация попадат в обхвата на „нефтения 
прозорец“ на мезокатагенезата. Повечето карбонски 
аргилити имат  ресурс  от Сорг и потенциал за гене-
риране на  течни въглеводороди. естите тектонски 
нарушения в стратиграфския пласторед позволяват 
тяхната вертикална миграция към по-млади хоризон-
ти. Определени като нефт фази се съдържат само в 
пермската базална брекчо-конгломератна пачка. В 
долнотриаските алевролити и пясъчници битумите 
представляват био-деградирали в различна степен 
малти и асфалти. Видово богатата гама от природни 
нафтиди в сондажния разрез е представена с  малки 
количества, които не оправдават търсещо сондиране.

КЛ ОВИ Д МИ  нефт, малт, асфалт, Северна Бъл-
гария
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В ВЕДЕНИЕ

Сондажът Р-1 Новачене е заложен в средата на 
едноименния геоструктурен блок от централна-
та част на Северна България с цел проверка на 

перспективните девонски и  среднотриаски карбона-
ти, както и на долнотриаския природен резервоар 1, 
2  , върху слабо очертано по сеизмични данни изди-
гане (такова по-късно не е потвърдено). Сондажът, с 
проектна дълбочина 4 00 , е прекратен на 4040  
(без да достигне девонски скали), в карбонски въгле-
носни седименти, от които разкрива 20  (  ). 
Под частично размит среднотриаски карбонатен ком-
плекс, той преминава през дебела последователност 
от теригенни долнотриаски, пермски и карбонски 
задруги с видими битумни налепи или инфилтрати в 
скалната матрица (терминът бит  се използва като 
родово понятие за всички разтворими в хлороформ 
органични вещества). Такава поредица от битумни 
находки се установява за пръв път в страната и все 
още остава единствен подобен пример. 

По-старите (от среднотриаските продуктивни ре-
зервоари) формации са изучени по сондажни данни 
на десетки площи в Северна България, имат научно 
обоснована категоризация по степени на перспек-
тивност, но от тях досега са получени само притоци 
на пластова вода с разтворен газ 1 . Естествено, би-
тумните прояви в разреза на Р-1 Новачене, продъл-
жаващи до неизвестни дълбочини, резервоари и па-
леозойски формации, предизвикат повишен интерес 
(„Малко нефт е най-добър показател за повече нефт , 
тексаска поговорка). 

Масовият полуколичествен ЛБА на ядковите проби 
рано долавя битумното насищане (еталони от 4 до 11) 
в долнотриаските пясъчници и алевролити ( ПЗ) от 
2 0 до 240 .40  (   и ). В триаската част 
на разреза колекторните интервали са сондажно оп-
робвани, но са получени само притоци минерализи-
рана пластова вода (до 1 0 ) от хлор-калциев 
хидрохимичен тип. В пермски задруги (от 2  до 

ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ВЕЛЕВ завършва СУ „Кл. Охридски  („геолог-палеонтолог ) и 
аспирантура в Московския държавен университет (катедра „Геология и геохимия 
на изкопаемите горива ), а се хабилитира от Института по океанология на БАН 
(ст.н.с.). Започва професионална работа от 1 0 г. в „Предприятие за геоложки 
проучвания и картиране  (София), продължава в звена на Комитета по геология 
и минерални ресурси (Тематична група, ГПЛИ, НИПИ, „Геология и Геофизика  АД) 
и като експерт на МОСВ. В определени периоди преподава в СУ и МГУ. Изследва 
предимно научни и научно-приложни аспекти в сектора на изкопаемите горива 
(природен газ, нефт, твърди битуми, битумолити и въглища) в различни райони 
на страната (включително и дълбоководните сапропели в ерно море). От 2010 г. 
популяризира видовете нетрадиционни източници на въглеводороди в Бълга-
рия („черни аргилити , „плътни резервоари  и „въглищен метан ). Публикува на-
учни и научно популярни статии, главно в български периодични издания (над 

00 заглавия) и сътрудничи на списание „Минно дело и геология  повече от 20 години. Участвал е в няколко 
колективни тематични сборници с обобщителен характер по територията на България и акваторията на ер-
но море. В. Х. Велев е консултирал няколко чуждестранни компании с интерес към българските източници на 
нефт и газ (традиционни и нетрадиционни), но никога не е работил извън пределите страната.

иг. 1. Стратигра ски про ил на Р-1 Нова ене с по иции 
на скалните проби  и мерена отра ателна способност на 
витринита ( o  ) и об ват на главната а а на не тогене-
рация (Г Н)
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1 7 ) битумите присъстват спо-
радично и с различен интензитет 
(до „силна битуминозност - Е 11). 
Според цветовата гама на предиз-
виканата луминесценция, те са 
били определени  предимно като 
„смолисто-масленисти , а по-рядко - 
като „масленисти .

(  ), но  сканиране доказва 
наличието им по пукнатини в черни-
те аргилити (дълб. 4 7 и 12 ). 
Общо взето, битумното присъствие 
се следи по разреза на Р-1 Новаче-
не в обхват от около 1 . 

Тези видово неспецифицирани 
битуми по-късно стават обект на 
изследвания от страна на НИИ 
„Геология и геофизика  АД, уточня-
ващи морфологията на проявите, 
количественото им съдържание 
в скалите-приемници, веществе-
но-видовата им принадлежност, 
особеностите на алкановия моле-
кулно-масов ред и т. н. Събрана-
та колекция от ядкови и шламови 
образци е лабораторно изучена с 
поредица химико-битуминоложки 
методи. Изследвано е съдържа-
нието на фосилното органично ве-
щество (ОВ) чрез аналитичния му 
показател орг и оро ор ит  
бит оиди  извлечени от откри-
ти повърхнини и закрити пори, оха-
рактеризирани с групови, елемент-
ни, инфра-червени спектоскопски 
(И С) и хроматографски анализи 
за изолиране на въглеводородите 
(ВВ). Към този набор трябва да се 
добавят още определения по отра-
жателната способност на витрини-
та (ОСВ,  ) и малък брой микро-
температурни измервания върху 
флуидни включения в калцитни об-
разувания. 

Процедурите по опробване, препа-
ративни манипулации, апаратурни 
анализи и тяхната документация 
са извършени от служители на НИИ 
„Геология и Геофизика  АД и бивше-
то ГПЛИ – София (повече детайли 
са посочени в текста). Работната 
група е имала план за прецизни ге-
нетични корелации на битумите от 
различните по възраст и литология 
части на разреза, който не е реали-
зиран поради стартирала ликвида-
ция на държавната геоложка служ-
ба през 1 1 г. 

Тук се излагат получените резулта-
тите по литогенетичната зоногра-
фия на преминатия от Р-1 Новачене 
разрез, разпределението в него на 
ОВ (респ. орг) типологията на раз-
личните видове битуми. 

ит. 2. Не тени и малтови следи в ядкови обра ци от Р-1 Нова ене ( отоснимки от 
ар ива на автора). О на ения. 1. Алевролит с петнисто насищане и идро оби ация 
на скалната матрица (д лб. 2395 m  ЧП  Д. Триас. 2. Пак там  посло на пов р ност 
с две системи п кнатини  едната – не топроводяща  др гата – минерали ирана. 
3. Силно споен брек о-конгломерат от карбонатни литокласти  нап кани  на места - 
каверно ни  не тените следи са на -ве е по стени на каверни с калцитово обрас-
тване (д лб. 3302.8 m  Перм). 4. Т о ен пяс ник с ести п кнатини  минерали-

ирани в ра ли на степен  видимите малтови петна са по исти албанди (д лб.  
3423 m  Г. Карбон)

Битумни прояви по пукнатини и 
каверни са установени и в базал-
ната пачка от карбонатни бр -

о о г о р ти  от 2 4 до 41   
(  ). рбо ит  ди ти 
(Визе-Намюр) са въгленосни , 
а на тъмен скален фон битумите 
понякога са трудно забележими 
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ЛИТОГЕНЕЗА НА ДОЛНОТРИАСКО КАРБОНСКИЯ 
СТРАТИГРАФСКИ СЕГМЕНТ 

Новаченската моноклинала е съсед на нефтогазо-
носните Гигенски и Плевенски блокове в централ-
ната част на Сев. България 4 . В нейните граници не 
са открити акумулации от въглеводороди (до про-
карването на Р-1 Новачене), но са развити дебели 
седиментни формации, които попадат в зоната на 
мезокатагенезата, където се проявява главната фаза 
но нефтообразуване (Г Н) и дълбоката термогенна 
главна зона на газообразуване (ГЗГ). Съдейки по 
ранните фотомикроскопски оценки 4 , на дълбочина 
от 0  в Р-1 Новачене средноаритметичната ОСВ 
от въглища постига 0,7  . По-късни определения, 
в близост до забоя на сондажа, сочат рефлексия от 
1,1  . Според определените в ДВБ градиенти на 
този показател  може да се приеме, че началото на 
Г Н попада в средата на пермската серия, а нейната 
долна граница (   1,  ) ще остане под сондажния 
забой (  ). В този диапазон на дълбочини фосил-
ното ОВ е аналог на черни въглища от класовете дъ -
гоп ъ ъ и  г зови и т ъ ти  Неизвестна по дебелина 
и литология част от непреминатата долнокарбонска 
серия навлиза в зоната на термогенно газообразува-
не. Седиментите пък над дълбочинното ниво от 000 

 (  0,  ) остават в зоната на протокатагенезата, 
с „незряло  ОВ (  кафяви въглища). 

Геоложката история на тази част от Мизийската 
платформа е неспокойна, ясно маркирана от денуда-
ционни епизоди в края на Карбона, Триаса и Долната 
Креда. Съобразно предизвикалите ги тектонски ин-
версии може да се приеме, че процесите на въглефи-
кация в ОВ от стратиграфска колона на Р-1 Новачене 
са прекратени най-късно в края на Триаса, а може би 
още в края на Перма (липсват достатъчен брой оцен-
ки на ОСВ, за по-прецизни ретроспективни конструк-
ции и заключения). 

РАЗ РЕДЕЛЕНИЕ НА Сорг И ВИДОВЕТЕ БИТ МИ О 
СТРАТИГРАФСКАТА КОЛОНА 

Съдържание на орг в скалните образци (   7 ) е оп-
ределено с прибор , чиито показания са винаги 
малко по-ниски от тези на ползваните днес пиро-га-
зохроматографи „Рок Евал . Отклонението е систе-
матично и не променя поведението на показателя по 
разреза, който в анализираната популация варира 
от стотни на процента до десетки проценти. Много 
разнообразни са и резултатите по съдържанието на  
изв ит   оро ор  бит оиди  от серия об-
разци-еталони, оценена чрез изчерпателни последо-
вателни екстракции.

В до отри т  ри  средното съдържание на орг 
е много ниско - 0,1  тегл., а отклоненията - малки. Ко-
личеството на  от откритите и закритите пори от 
образците-еталони е предимно в обхвата на стотни от 
процента, рядко десети. Твърде различните съотно-
шения между двете категории битумоиди не позволя-
ват обосновани изводи.

р ит  ди ти (Г. Перм, Търговишка свита) са 
опробвани в инт. 020 – 2 0  (   2 ) и показват 
съдържание на орг от 0,1  до 0, 2  (средно 0, 7  
тегл.), като също попадат в категорията на скали с 
„ниско концентрирано“ ОВ (под 0, ). Показанията за 
съдържания на  остават в диапазона на стотни от 
процента. Както пермските, така и долнотриаските 
проби, се отличават с много голям размах на коефи-
циента на битуминозност на ОВ (Кбит  .100 орг ). 
Съдейки  по  твърде високите му показания (  20 ) 
битумните екстракти имат главно алохтонен харак-
тер (само една проба е по-скоро автохтонна). 

От базалната брекчо-конгломератова пачка (дълб. 
2 0 – 4 0 ) са отбрани 12 шламови и 4 ядкови 

проби. Показанията на орг в шлама варират от 0.17 
до 0,  тегл. (средно - 0,4  тегл.). дковите проби 
показват по-ниско съдържание – средно 0,0 , кое-
то подсказва, че шламът е с примесен с материал от 
други интервали. В ядковите образци битумите са ви-
димо алохтонни (повърхностни налепи). 

Карбонската въгленосна формация (дълб. 4 1  – 
4040 ) е съставена от редуващи се  пачки пясъчни-
ци, алевролити и аргилити (в различни съотношения), 
включващи променени вулкански скали, туфопясъч-
ници, туфоалевролити и въглища. Въглищното ве-
щество присъства под формата на пластове, лещи, 
включения и като натрошени късове. Най-горната 
част на карбонската серия е съставена от пясъчници 
с ниско съдържание на орг (десети части от ). От 

10  надолу формацията е опробвана по шлам (ин-
тервал - 20 ). Колекцията (   22) формира средна 
оценка за съдържание на орг от 7,0  (размах от 0,  
до ).

Характерът и съотношенията между битумоидите 
от откритите повърхности и закритите пори (респ., 
алохтонни и автохтонни) са изследвани в 4 ядкови 
проби,  от които попадат в горната част на разреза, 
а една - в долната (  ). 

Съотношенията между двете категории  от пясъч-
ници показват сходство и дори равнопоставеност на 
веществата, които на този етап се приемат за пре-
димно сингенетични продукти, с доза алохтонни при-
меси. Съвършено различни са нещата при аргилито-
вите проби, избрани нарочно от различни дълбочини 
(дистанция около 2 0 ). Заключени  по резултатите 
от само два анализа не бива да се правят, но има ос-
нование за предположения, които ще бъдат обяснени 
по-късно (  ). 

Данните от гр повит  изи на екстрактите разкри-
ват в разреза поредица видове от генетичната линия 
на тидит  в диапазона „нефт - малт - асфалт . Тях-
ното дефиниране е съобразено с въглеводородното 
им съдържание - над или под това  на ВВ в малто-
вите битуми (което е между 40 и 0 ). Промените в 
състава на нафтидите не зависят от дълбочината на 
опробваните скали-колектори и са обвързани с лито-
логията на скалния субстрат (нефт се намира само в 
пермската брекчо-конгломератова пачка). 
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В долнотриаските и пермските пясъчници (  2 и ) 
алохтонните  са предимно от смолисто-асфалте-
новите вещества, при близки величини на съотноше-
нието С Н ( ,4 - , ). В алевролитовия образец ( 1) 
обаче битумоидите са с преобладаващо съдържание 
на ВВ ( ), докато асфалтените са малко (само ). 
Следователно, петнистото насищане на долнотриа-
ския алевролитов колектор (от поров тип) е от мал-
тови нафтиди (   ), които са постъпили в 
пласта като подвижни нефтени фази (подсказано от 
сравнително малкото твърди асфалтени). 

От пермските мергели е извлечен , който по групов 
състав е на границата малт-асфалт. В брекчо-конгло-
мератовата пачка видимите прояви по пукнатини и 
каверни (  ) имат характеристиките на тежки 
видове нефт, с необяснимо различно съдържание на 
твърдите асфалтени (от 1 до 1 ). 

В пясъчниците на карбонската серия присъствието 
на битуми е очевидно или се проявява под  свет-
лина (  ). Хлороформеният екстракт има ниско 
съдържание на въглеводороди ( 4 ), но също така и 
на асфалтени (кръгло ). Образецът е взет на дис-
танция от   под ерозионната граница (на 41  ), 
където е под подозрение за изпарителна деградация 
и остатъчно набогатяване със смолисти вещества. 

При сравнение на алкановите редове в метано-
во-нафтеновите фракции на различните видове наф-
тиди се забелязват съществени особености, които 
изискват обяснение. Пробата от плътните долнотри-
аски алевролити (дълб. 2  ) притежава запазена 
гама от алкани, като нейната насъмнена алохтонна 
природа има визуално и аналитично потвърждение 
( бит  1 ). Отношението пристан фитан е в полза 
на фитана (Pr/Ph  1,0), което сочи за изходно ОВ от 

Табл. 1. С д р ание на  от открити пов р ности и акрити пори на карбонски скални видове

 Дълбочина,  Вид скала НОС, , тегл. Сорг, , тегл. ХБ от пори Добив ХБ, Кбит , 

1 42 ,2 Пясъчник, алевролитов с минерална жила 0,07 открити 
закрити

0,010  
0,0124

1 ,0 
17,7

2 4 4,  л Пясъчник, с прослойки от кафеникави аргилити 7 0,1 открити 
закрити

0,0114 
0,.01 1

11,4 
1 ,1.

4 7, Аргилит, слоест, силно напукан 7 0, открити 
закрити

0,02  
0,0247

10,2 
7,

4 707, Аргилит, алевритов 0, открити 
закрити

0,0017 
0,021

0, 0 
, .

Означения  НОС - неразтворим в 0   остатък на скалата  ХБ  битуми, извлечени с лороформ  Кбит  коефициент на битуминозност ХБ 00
Сорг)

Табл. 2.  Гр пов и органо-елементен с став на  от открити пов р ности и пори 

Дълбочина, Серия Скали ВВ, См ли, Асф. МН А С, Н, С Н Клас

1 2 Т1 А ,1 40, , 0,1 Малт

2 2 , Т1 П- 1 ,0 70, 10,7 0, 74, 11, 1 , асфалт

2 Р П- 4 ,2 41, 1 ,1 0, 7 ,47 11,72 ,4 малт

4 0 2,1 Р М-л , 2,4 ,0 0, м а

2 , Р Б-К ,2 27,0 , 1,0 нефт

02 Р Б-К ,7 1 , 17,.7 1,7 нефт

7 07 Р Б-К 77,7 21,4 0, 2,7 0,7 12, , нефт

42 ,2 С П 4, 1,0 4,7 1, 7 ,14 11, 4 , асфалт

или

1-4 2  - 0 2 Т Р А П ,7 1, 10,0 0,4 7 ,7 11, , малт-асфалт

-7 2  - 07 Р Б-К 70, 21, 7, 1, 0,7 12, , нефт

42 ,2 С А 4,4 4,7 4,7 1, 7 ,1 11, , асфалт

Означения: ВВ  въглеводородна маслена  фракция  Асф   твърди асфалтени и  асфалтогенови киселини  МН/А  отно ение на метаново-нафте-
новите въглеводороди към ароматните нафтено-ароматните  такива
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утайки в редукционна диагенетична 
среда, с каквато червеноцветните 
долнотриаски и пермски седимен-
ти не могат да бъдат свързани. Ко-
ефициентът нечетни четни алкани 
(CPIMld)  1,0 , а превишаването му 
над 1,0 сочи за продукция от все 
още недостатъчно „зряло“ ОВ. Под-
чиненото количество изопреноиди 
Pr+Ph относно съседните им нор-
мални алкани (0. 0 ) пък показва 
за известна биодеградация във 
въглеводородната гама, но на едно 
умерено ниво. 

По-дълбоко лежащите порес-
то-проницаеми пясъчници обаче 
съдържат нафтиди, които са били 
подложени на интензивни биоде-
градационни процеси, довели до 
почти пълно консумиране на алка-
ните в образеца от 2   (   
А). На около 00  по-дълбоко ал-
кановата редица запазва по-устой-
чивите изопреноидни молекули, 
докато -алканите са видимо реду-
цирани (пак в резултат на биодегра-
дация, но в по-слаба степен). 

Сивите мергели на пермската Тър-
говишка свита (дълб. 0 4 ) обаче 
показват добре балансирана алка-
нова гама в предимно сингенетич-
ни битумоиди ( бит  2 ). По видова 
специфика е се намират на грани-
цата „малт-асфалт  (  ). Изход-
ното им ОВ е все още недостатъчно 
зряло (CPIMld  1.0 ). Съотношението 
Pr/Ph е в полза на фитана, което 
този път е в съответствие с цвета 

Табл. 3. арактеристики на алканите в  от открити пов р ности и пори

Дълб ,  серия ид скала Кбит ро  С атоми от - до Максимум CPIMld 5-20 20- 5 Pr/Ph 2 2 2

2 5, алевр 5-2 ,0 , 4 0, 2 0, 2 0, 0

2 , Т пяс 5 -2 2 н  о н  о н  о н  о н  о

2 55, Р пяс 5-2 н  о н  о 0, н  о 4,05

0 2- 0 , Р м-л 2 5- 0 -20 ,0 ,0 2 0, 0, 0, 5

2 - 2 , -К 5о 4- 0, 50 , 4 , 0,05 0, 5

02, -К н о 4- 0 - 0, 0, ,5 0,0 0,455

0 , -К н о 0, 0, 5 , 0 0, 5 0,5 0

42 , С Пяс 0, 0 ,0 ,05 0, 0,4

454, Пяс н о 5- 5 2 0, 0 0,2 ,0 2,04 0,

Означения: CPI Mld  - отно ение ме д нечетни и четни алкани по Молдован  5-20 20- 5  отно ение ме ду серии -алкани с посочения об ват 
на бро  С атоми в молекулата  Pr/Ph  отно ение ме ду -алканите пристан и фитан  2 2 2  отно ение ме ду -алкани с посочения 
бро  С атоми

иг. 3. Га ово-те ни роматограми на деградирали в ра ли на степен метано-
во-на тенови ракции от пяс ници: А) Д лб. 2898 m  Д. Триас  ) Д лб. 2855 m  
Перм). роят в глеродни атоми в алкановите молек ли са о на ени до те ните сиг-
нали

на скалния образец, а подчиненото 
количество Pr+Ph относно съседни-
те -алкани е знак за отсъствие на 
биодеградация. 

Битумите на брекчо-конгломерато-
вата пачка, класирани като нефт, 

също имат запазени алканови 
спектри, при „зрял“ мезокатагенен 
облик. (CPIMld  1.0). Нормалните ал-
кани преобладават над изопрено-
идните си съседи (слаба или липс-
ваща биодеградация). Повишеното 
отношение  (над 1,0) допуска 
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генетична връзка на нефта с кон-
тинентално ОВ, изобилно в карбон-
ската въгленосна формация. 

Органичното вещество на близките 
до пермските базални конгломера-
ти карбонски туфозни пясъчници 
(дълб. 42  ) постига повишен ко-
ефициетг на битуминозност ( бит  

), което сочи за смес от автохтон-
ни и алохтонни битумоиди. Алкано-
вата им фракция се характеризира 
с увеличено участие на дългите 
-С-С- вериги, наброяващи над 0 
въглеродни атома. Тя се отличава 
и с най-ниски стойности на отноше-
нието между молекулите с нечетни 
и четни броя С атоми (CPIMld  0, 0 -
0, 0 ), както се полага на битуми от 
зоната на мезокатагенезата. В еди-
ния от образците съотношението 

 е високо (  ), което е харак-
терно за изходно ОВ от въглищен 
тип. (  ). Алкановият профил 
не носи следи от биодеградация, 
каквато може да се очаква при бли-
зост с ерозионната граница Перм
Карбон. Очевидно, битумоидите 
имат късна поява, на голяма дълбо-
чина и при високи пластови темпе-
ратури, които са били нетолерантни 
към бактериалния метаболизъм. 

Поведението на аргилитите в дъл-
бочина остава неизяснено. Инте-
грална проба  показва по И С 
данни много ниско относително 
съдържание на парафинови въгле-
водороди, в сравнение с това на 
разнообразните ароматни и хете-
роатомни структури. По повод на 
дефицита от битуми в откритите 
пори, забелязан при аргилитовия 

ствените геоложки предприятия и 
прекратено планово финансиране. 

дково опробваните интервали на 
карбонската въгленосна формация 
са често насечени от тектонски на-
рушения. В проницаемите пясъч-
ници има видими следи от добре 
проявена  хидротермална дейност, 
като пукнатините на срязване са 
превърнати в минерални жили за-
пълнени с калцитни ромбоедри и 
скаленоедри. Три образеца са ми-
кротермометрично изучени чрез 
хомогенизация на газовотечни 
включения (прибор     
-  оператор  д-р . Христова). По 
налични данни отлагането на мине-
рали е от горещи разтвори, с тем-
ператури над 200оС. Термомине-
ралните води са с висока соленост, 
хлориден състав и богати и на же-
лязо, чиито окиси ясно очертават 
флуидните трасета. Във вакуолите 
на самите кристални форми обаче 
не се съдържат течни въглеводо-
родни фази. 

Преминатият разрез от Р-1 Нова-
чене се оказва твърде полезен за 
изучаване от геолози и геохимици в 

иг. 4. Га ово-те на роматограма на метаново-на тенова ракция бе  индикации 
а биодеградация (д лб. 3093 m  мергел  Перм)

образец на дълбочина от 707  
(  ,  ), може да се ланси-
рат две хипотези  а) намален обем 
на приемното, открито порно прос-
транство, и б) остатъчен характер 
на битумоидите, след изнасяне на 
леките фракции от транзитни газо-
образни смеси (метан и въгледвуо-
кис). Валидността на тези хипотези 
обаче не е проверена, поради за-
почналата ликвидация на ведом-

иг. 5. Га ово-те на роматограма на метаново-на тенова ракция бе  индикации 
а биодеградация (д лб. 3423 m  пяс ник  Карбон). Анали  на Катедрата по геоло-

гия и гео имия на и копаемите горива  ГУ осква. Прибор: Цвет-3
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различни насоки. По-пълното изясняване на природ-
ните процеси в неговото пространство обаче изисква 
и други данни. Такива могат да бъдат изотопните съ-
отношения на въглерода (в ОВ и битумоидите) и или 
биомаркерните разпределения в  някои хопанови и 
стеранови серии (с количества, позволяващи статис-
тическа трактовка на данните). Липсата на веществе-
на информация от недостигнатия целеви девонски 
резервоар оставя вероятна и опцията за генетична 
връзка на поредицата от нафтиди с дълбоко лежащи 
палеозойски (девонски и дори по-стари) майчини ска-
ли). 

ИЗВОДИ

За пръв път на територията на страната по разкрития 
от Р-1 Новачене профил се установяват битумни про-
яви в долнотриаски, пермски и карбонски скали. Обе-
миста колекция от скални проби (с битумни прояви) 
е лабораторно изучена чрез методите на химико-би-
туминоложкия анализ, в хода на последователни екс-
тракции с неутрален разтворител – хлороформ. 

Повечето от изучените битуми имат алохтонна при-
рода. В теригенните пъстроцветните долнотриаски 
и пермски формации съдържанието на орг е много 
ниско (  0,  ). В карбонската серия от пясъчници, 
алевролити, аргилити и  въглища, неговото количе-
ство е десетократно по-високо (средно претеглено - 
7,0 ), 

Долната половина на пермската серия и разкритата 
част на карбонската такава ( 40 ) попадат в грани-
ците на „нефтения прозорец , където карбонските въ-
гленосни задруги могат да бъдат генератори на нефт 
и газ. 

Самите битуми са определени като нефтени, малтови 
и асфалтови видове от генетичната линия нафтиди-
те. С показатели на нефтени фази са само проявите в 
пермската базална пачка от карбонатни брекчо-кон-
гломерати. С оглед на геотермичната обстановка в 
тази част на страната , постъпилите в долнотри-
аски и пермски пясъчници нафтиди са били биохи-
мично деградирани още преди началото на Хотрива 
(след което високите пластови температури прекра-
тяват бактериалния метаболизъм). 

Възможните източници на видовете нафтиди по раз-
реза на Р-1 Новачене са скали от карбонската въ-
гленосна формация, с високо съдържание на ОВ от 
континентален произход. Генерационните процеси 
в ОВ са приключили най-късно към края на Триаса, 
възможно - дори още в къснопермско време, когато 
са били постигнати ранните мезокатагенните града-
ции на литогенезата с „нефтения прозорец . Големият 
генерационен потенциал на карбонската въгленосна-
та формация с ОВ от хумитов (въглищен  арконов  

 тип) изглежда да е реализиран главно по линията 
на газообразуването, докато течните въглеводороди 
мигрират нагоре като „примеси  в газови смеси (СО2, 
N2, СН4 и хомолози) по система от многобройни пук-
натини и разломни нарушения. Строга генетична ко-

релация на видовете нафтиди по разреза на сондажа 
не е осъществена, което оставя место и за допускане 
на дълбоко лежащ залеж в девонските резервоари 
(които не са достигнати от сондажа). В мезозойския 
структурен етаж обаче липсва структурна форма, 
която да задържи мигриращите към земната повърх-
ност флуиди, генерирани от карбонски или по-древ-
ни формации. В този си вид ситуацията е оправдано 
интересна от научна гледна точка, но остава високо 
рискова за добивната промишленост. 
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РЕЗ МЕ

Мониторингът на промените на ландшафтите при 
открит добив на полезни изкопаеми е от решаващо 
значение за оценка на антропогенното въздействие 
върху околната среда. Основна част от данните за 
мониторинг и картографиране на измененията на 
околната среда се предоставят от съвременните 
геоинформационни технологии, в т.ч. дистанционни 
изследвания за наблюдение на Земята и географ-
ски информационни системи (ГИС). Директното на-
блюдение чрез сателитни изображения осигурява 
надеждни данни за измененията на земното покри-
тие и земеползването при открит добив на полезни 
изкопаеми. ГИС предоставят подходящи инструмен-
ти за събиране, обработка, анализ и моделиране на 
геопространствени данни, свързани с миннодобивни-
те дейности. Приложението на геоинформационните 
технологии осигурява иновативни средства и методи, 
както и съвместими данни за оценка на въздействие-
то на минната индустрия върху околната среда.

КЛ ОВИ Д МИ  дистанционни изследвания, ГИС, 
мониторинг, полезни изкопаеми, околна среда

Добивът и преработката на полезни изкопаеми 
оказват значително въздействие върху окол-
ната среда и в голяма степен необратимо я 

увреждат. Тези негативни процеси най- силно се про-
явяват при експлоатацията на находищата по открит 
(кариерен) способ и при първичната преработка на 

Доклад  и несен на Националната на но-те ни еска кон еренция инерално-с ровинната ба а на лгария - нер дни 
поле ни и копаеми  22 ноември 2019 г.  Национален дом на на ката и те никата  Со ия
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те анализи и моделирането. Поради това ГИС са сил-
но зависими от съществуващите източници на данни 
и особено на оперативни данни. Нещо повече, през 
последните години практически е невъзможно да се 
осигури обновена информация без използването на 
данни от дистанционни изследвания.

От друга страна, постоянното развитие на ГИС като 
технология осигурява нови възможности за прос-
транствени анализи, но все още не са разработени 
достатъчно добри средства за моделиране, необхо-
дими за научните изследвания. Това налага интегри-
рането на ГИС с други програми и модули за прос-
транствени анализи и моделиране. В тази връзка 
Главчев (2012) отбелязва, че сериозно влияние за 
съвременното развитие на ГИС оказват инструменти 
като   и  2.0 технологиите. В напъл-
но отворената за потребителите среда на  2.0 се 
разработват нови ГИС приложения – виртуални, по-
требителски, модулни и т. н., с използване на данни 
от разнообразни източници и предоставяне на елек-
тронни картографски услуги. ГИС и  2.0 позволя-
ват изобразяване на информация в съответния прос-
транствен и времеви формат, работа в интерактивен 
режим с   сателитни изображения и хи-
бридни карти, уеб страници, блогове и др. Основният 
принцип за свободно достъпни данни в  2.0 оси-
гурява възможности за тяхното модифициране, до-
пълване и споделяне от потребителите. Всичко това 
предоставя много нова информация за ГИС базите 
данни, но създава и някои проблеми преди всичко по 
отношение на проверката (верификацията) и потвър-
ждаването (валидацията) на данните.

За интегриране на геоинформационните технологии 
във връзка с наблюдението и анализа на данни, и мо-
делирането се прилагат три подхода  пълно, тясно и 
свободно интегриране ( , 2010). Но както подчер-
тават   . (1 2), всеки подход има своите 
предимства и недостатъци.

При пълното интегриране се обединяват техники за 
анализ на изображения, пространствени анализи и 
динамично моделиране в един ГИС софтуерен пакет. 
Предимството на този подход е, че доставчиците на 
софтуера имат грижата за програмирането и техни-
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добитите суровини. С това е свързан и добивът на 
нерудни суровини и кариерни материали, в т.ч. ви-
сокачествени глини, кварц-каолинови пясъци, гипс, 
перлити, фелдшпати, каменна сол, скални строителни 
материали (гранити, риолити, сиенити, мрамори, ва-
ровици, мергели, доломити) и т.н., чиито находища са 
разпространени на територията на цялата страна. В 
процеса на добива и първичната преработка на неме-
талните материали и суровини въздействието върху 
околната среда може да бъде свързано с увреждане 
на ландшафта като цяло (фрагментация и или де-
градация), замърсяване на почвите, водите (повърх-
ностни и подземни) и атмосферния въздух, загуба 
на почвени ресурси. В допълнение на това сериозен 
проблем създават и генерираните значителни коли-
чества отпадъци.

Оценката на въздействието върху околната среда и 
мониторинга при открит добив на полезни изкопае-
ми могат да бъдат тясно свързани с използването 
на съвременните геоинформационни технологии. 
Те осигуряват събиране, обработка и управление 
на необходимите данни, анализиране, моделиране и 
визуализация на получените резултати. Това се осъ-
ществява главно с дистанционни изследвания (в т.ч. 
сателитни и безпилотни летателни системи – БЛС) и 
пространствени анализи и моделиране в ГИС среда. 
Необходимо е да се отбележи, че възможностите на 
ГИС (географски информационни системи) и на дис-
танционните изследвания значително се увеличават 
при тяхното интегриране и съвместно използване.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ГИС РИЛО ЕНИЯ

ГИС осигуряват възможности за интегриране и ана-
лиз на разнородни данни, и за разработване на прос-
транствени модели ( , , 200  , 2011  

  ., 2004) за мониторинг при открит добив на 
полезни изкопаеми.

Според  (2010) съществуват две основни причи-
ни за интегрирането на дистанционни изследвания и 
ГИС. От една страна, съвременните ГИС се развиват 
по-успешно в обработването на данни и в управле-
нието на информация в сравнение с пространствени-
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ческата поддръжка. Главният не-
достатък е, че съвременният ГИС 
пазар изисква създаването на ог-
ромни бази данни и управлението 
на големи обеми информация, кое-
то ограничава разработването на 
сложни анализи на данни и функ-
ции за моделиране в един софтуер. 
Освен това не е реалистично да се 
очаква, че доставчиците на ГИС 
софтуер сами ще разработват нови 
инструменти без значителен на-
тиск от страна на пазара.

Подходът за тясно интегриране 
включва определени анализи на 
данни, динамично моделиране и 
възможности за интерактивна ви-
зуализация в ГИС софтуерен пакет 
с използване на ГИС програмиране, 
скрипт или конвенционално програ-
миране ( , , 1 4   

 ., 200 ). Тъй като съвременният 
ГИС софтуер е сравнително гъвкав 
и потребителски ориентиран, по-
требителските приложения могат 
пряко да се свържат с различни 
програмни средства. Но тясното 
интегриране чрез ГИС програмни 
езици е предизвикателство за по-
требителите заради трудностите 
при работа с различни структури на 
данните. Поради това ограничение 
някои по-сложни инструменти не 
могат да се свържат лесно. Освен 
това потребителите се натоварват 
допълнително с техническата зада-
ча за програмиране.

Свободното интегриране обхваща 
пакети или модули на стандартни 
ГИС, обработка на изображения, 
статистически анализи и динамич-
но моделиране. Тези геоинфор-
мационни технологии могат да се 
интегрират чрез обмяна на  
файлове между пакетите или чрез 
използване на бинарни файлове с 
общ формат ( , 1  , 

, 1 ). Недостатък на този 
подход е възможността трансфор-
мацията на данни от различните 
пакети да бъде продължителна и 
съпроводена с грешки. Предим-
ството на подхода е, че не е необхо-
димо да се разработва допълните-
лен софтуер, така че потребителите 
не се натоварват с тежките задачи 
за програмиране. В допълнение 
потребителите могат да използват 
пълния набор от разнообразни ин-
струменти, достъпни в различните 
софтуерни пакети.

МОНИТОРИНГ НА ЗЕМНАТА О-
В РХНОСТ С ИЗ ОЛЗВАНЕ НА 
ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Осъществяването на мониторинг 
и моделиране на състоянието и 
промените на ландшафтите във 
връзка с миннодобивните дейности 
изисква използването на надежд-
ни бази данни и утвърдени техно-
логии. За тези цели все по-широко 
приложение имат дистанционните 
изследвания, които предоставят 
високотехнологични възможности 
за мониторинг на околната среда. В 

сравнение с тях конвенционалните 
измервания осигуряват данни със 
сравнително ниска пространствена 
и времева резолюция, висока гене-
рализация, нестандартен формат, 
недостатъчна последователност и 
ограничения за периодично актуа-
лизиране. В този смисъл системите 
за наблюдение на Земята (сателит-
ни и БЛС) са надежден и независим 
източник на данни за състоянието и 
промените на околната среда.

Използването на дистанционни из-
следвания за наблюдение на Земя-

иг. 1. 3  ви али ация на на одище а добив на кварц-каолинови пяс ци по от-
крит способ  ра поло ено в емлището на гр. Ветово  област Р се ( oogle map  са-
телитно и обра ение  2019)

иг. 2. Ви али ация на депо (насипище) а депониране на откривни маси при до-
бива на кварц-каолинови пяс ци  ра поло ено в емлището на гр. Ветово  област 
Р се ( oogle map  сателитно и обра ение  2019)
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та съществено променя съвремен-
ните разбирания за измененията 
на околната среда. Понастоящем 
броят на системите за наблюдение 
на Земята, предназначени за мо-
ниторинг на процесите в околната 
среда е значителен и непрекъснато 
нараства. Това обикновено е свър-
зано със силна правителствена 
подкрепа, тъй като голяма част от 
тези системи са финансирани с пуб-
лични средства и все по-голям брой 
страни инвестират в инфраструкту-
ра за наблюдение на Земята.

състоянието и измененията на зем-
ното покритие и земеползването. 
Те преодоляват много от ограни-
ченията на традиционните изсле-
дователски техники за получаване 
на непрекъснати и подробни данни 
за екосистемите (   ., 200  

, , 2004    ., 
200 ).

Използването на данни от дис-
танционни изследвания дава въз-
можност за картографиране и 
мониторинг на пространствените 
характеристики на различни фак-
тори, които оказват влияние и до-
принасят за промени на околната 
среда, в т.ч. растителност, типове 
земно покритие, водонепропускли-
ви повърхности и др. (Гърциянова, 
201 - , 201 -б, 2017  Динков, 201 , 
201 -а). Дистанционните изследва-
ния могат да осигурят и необходи-
мите данни за създаване на модели 
и сценарии за симулация на резул-
татите от дейностите, свързани с 
планирането и експлоатацията на 
находищата за добив на полезни 
изкопаеми по открит способ.

Пространствената структура на 
промените на земното покритие и 
земеползването е специфична за 
даден район и зависи както от фи-
зикогеографски, така и от социал-
но-икономически фактори (  

 ., 2004). Във връзка с това  
 . (2001) подчертава, че монито-

рингът е от изключителна важност 
за анализирането и прогнозирането 
на промените, а също за подобрява-
не на моделирането въз основа на 
данни и информация за съвремен-
ното и историческото състояние на 
ландшафтите и на движещите сили 
за техните изменения.

Важна роля за мониторинга на 
промените на ландшафтите имат 
данните от дистанционни изслед-
вания, получени както от съвремен-
ните, така и от историческите опе-
ративни спътници на Земята. Те се 
използват директно като вход при 
разработването на повечето прос-
транствени модели на земното по-
критие и земеползването. Примери 
за това са представените сателит-
ни карти на находища за добив на 
нерудни полезни изкопаеми по от-
крит способ (    ).

Съвременните системи за наблю-
дение на Земята работят главно 
с оптични и радарни сензори. С 
оптични сензори са оперативните 
спътници за наблюдение на Земя-
та , , , , 

, , , 
, -2 и др. Радарни 

сензори имат , , -
-1 и др. 

Данните от дистанционни изслед-
вания имат широко приложение за 
картографиране и моделиране на 

иг. 3. Ви али ация на на одище ели пласт  а добив на еолит - клиноптило-
лит бли о до с. ели пласт  област К рд али ( oogle map  сателитно и обра ение  
2019)

иг. 4. 3  ви али ация на на одище а добив на перлит  ра поло ено в емлище-
то на с. Водени арско  община Д ебел  област К рд али ( oogle map  сателитно 
и обра ение  2019)
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ЗАКЛ ЕНИЕ

Данните за промените на земното покритие и земе-
ползването при открит добив на полезни изкопаеми 
са основа за разработването на модели и сценарии, 
оценки на въздействието върху околната среда, а 
също за мониторинг и управление на околната среда 
в подкрепа на политиките за регионално развитие и 
планиране.

Геоинформационните технологии, в т.ч. дистанцион-
ните изследвания и ГИС, имат редица предимства в 
сравнение с конвенционалните измервания, тъй като 
осигуряват съвременни средства, методи и съвмес-
тими данни за обширни и или недостъпни райони с 
периодична повторяемост на измерванията. рез 
наличието на различни сензори и платформи, дистан-
ционните изследвания са важен източник на данни за 
картографиране и мониторинг на промените на зем-
ната повърхност. По този начин може да се изследва 
динамиката на наблюдаваните обекти за добив на по-
лезни изкопаеми и да се установят количествените и 
качествените характеристики на настъпилите изме-
нения. Същевременно е необходимо да се отбележи, 
че дистанционните изследвания имат и някои ограни-
чения, свързани главно с големия обем на данните, с 
необходимостта от висококвалифицирани специали-
сти за интерпретацията и анализа на данните, както и 
с подобряване на точността на създаваните модели и 
картографски продукти.
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С ОСТАВЯНЕ НА МИНЕРАЛОГО ЕТРОЛО КИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СВЕТОВНИТЕ НАХОДИ А 
НА ГРАФИТ В МЕТАМОРФНИ ТЕРЕНИ И 
ГРАФИТО РОЯВЛЕНИЯТА В РОДО ИТЕ

Д-р Александър Влахов, -  . .  -  
Геологически институт „Страшимир Димитров“, Българска академия на науките

COMPARISON OF THE MINERALOGICAL AND PETROLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
THE WORLD GRAPHITE DEPOSITS IN METAMORPHIC TERRAINS AND THE GRAPHITE 
OCCURRENCES IN THE RHODOPES 
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РЕЗ МЕ

В доклада са сравнени характеристиките на светов-
ните находища от метаморфогенен тип с проявлени-
ята на кристален люспест графит в метаморфните 
скали на Централни и Източни Родопи. Разгледани 
са текстурите, структурата, минералният състав на 
графитоносните скали, както и минералите, тясно 
асоцииращи с графита, гнайсите и шистите от Цен-
трални и Източни Родопи. Проследена е метаморф-
ната еволюция на графитоносните скали в света и на 
графитсъдържащите регионалнометаморфни скали в 
Родопите.

КЛ ОВИ Д МИ  минералогия, метаморфна петро-
логия, неметални полезни изкопаеми, графит

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ФОРМ ЛИРАНЕТО  
НА ДОСТОВЕРНИ РЕД ОСТАВКИ ЗА Т РСЕНЕ И 
ОЦЕНКА НА КРИСТАЛЕН ГРАФИТ В МЕТАМОРФНИТЕ 
КОМ ЛЕКСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Б ЛГАРИЯ

Анализът на данните за структурата на употреба, 
ресурсите, запасите и цените на графитовите 
суровини в света 22, 1 , 1 , 1  води до следни-

те заключения  

l Увеличаването на броя на технологиите, в които 
се използва графит, нарастването на добива, по-
треблението и цените на графитовите суровини в 
света благоприятстват провеждането на научно-
изследователски, специализирани търсещи и ре-
визионни работи на територията на България  

l Най-подходящ обект за откриване на промишле-
ни находища на висококачествен люспест графит 
представляват високо метаморфозираните скали 
на територията на жна България  

Доклад  и несен на Националната на но-те ни еска кон еренция инерално-с ровинната ба а на лгария - нер дни 
поле ни и копаеми  22 ноември 2019 г.  Национален дом на на ката и те никата  Со ия
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ка, Индия и Китай 7 . Това позволява да се устано-
вят общите им устойчиви характеристики, които да 
се използват като база за сравняване, критерии за 
търсене, качествена и количествена оценка на прояв-
ленията на кристален люспест графит у нас. Минера-
лого-петроложките характеристиките, които се раз-
глеждат тук са  видове, разновидности, минерален 
състав, текстури, структури, метаморфна еволюция 
на графитоносните скали, произход на въглеродно-
то вещество, морфология и размери на графитови-
те частици, кристали, агрегати и графитоносни тела, 
рентгеноструктурни параметри на графитизираното 
въглеродно вещество, показващи връзката между 
температурата и степента на графитизация на при-
родните въглеродни вещества като индикатор за 
условията на генезис и индустриалните качества на 
графита.

СРАВНЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ 
НА СВЕТОВНИТЕ НАХОДИ А 
ОТ МЕТАМОРФОГЕНЕН ТИ  С РОЯВЛЕНИЯТА НА 
КРИСТАЛЕН Л С ЕСТ ГРАФИТ  В МЕТАМОРФНИТЕ 
СКАЛИ НА ЦЕНТРАЛНИ  И ИЗТО НИ РОДО И

В о е  р о ос   р о ос е ре о
оме мор  с   с е   Б р

По данни от 7  публикации са установени 12  случая 
(100 ) на присъствие на графит в различните видо-
ве регионалнометаморфни скали в графитоносните 
райони и провинции в света. Статистиката показва, 
че разпределението на кристалния графит като чес-
тота на срещане в тях е следното  в гнайси - ,40 , 
в шисти - 2 , 0 , в метакарбонатни скали - 12, 0 , в 
кварцити - ,00 , в кондалити - ,20 , в чарнокити - 
2,40 , в неопределени гранулити - 2,40 , в амфиболи-
ти - 1, 0 , в карбонатно-силикатни скали - 1, 0 , в не-
определени метапелити - 1, 0 , в лептинити - 0, 0 , 
в неопределени метасоматити - 0, 0  и във филити 
- 0, 0  7 .

В Родопите люспестият кристален графит се среща 
предимно в гнайси, шисти и мрамори. За разлика от 
най-известните графитоносни провинции и райони в 
света, графитсъдържащите шисти и кварцити в Цен-
тралните и Източните Родопи са значително по-слабо 
разпространени. Не е установено дали графитсъдър-

Д Р АЛЕКСАНД Р ВЛАХОВ е главен асистент в секция „Геохимия и петрология“ на 
Геологическия институт при БАН. Завършил е Геолого-географския факултет на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски , специалност геолог-геохимик. При-
тежава научно-изследователски и практически опит като г л г на обект „Осогово  
и като специалист и научен сътрудник в НИПИ-София, където е и ръководител на 
секция „Неметални полезни изкопаеми . Автор и съавтор е на повече от 20 научни 
публикации, две моногрофии, доклади и обзори за неметалните полезни изкопае-
ми. Основното направление на научните му изследвания е графитът - особености, 
генетични условия, характеристика като суровина и потенциал за неговото използ-
ване от находища в България.

l Необходимо е да се преразгледат възможностите 
за отделяне на сравнително по-богати на графит 
участъци в рамките на известните проявления  

l Създаването на ефективни технологии за модифи-
цирането на графита в други скъпоструващи въ-
глеродни продукти, би стимулирало допълнително 
научноизследователските, търсещите и проучва-
телни работи за тази суровина у нас  

l Графитсъдържащите мрамори от Централни и Из-
точни Родопи могат да се разглеждат като бъде-
ща, потенциална, комплексна суровина, като гра-
фитът ще е само един от полезните компоненти , 
7 . 

РОМИШЛЕНО ГЕНЕТИ ЕН ТИ   
НА ГРАФИТО РОЯВЛЕНИЯТА  
В МЕТАМОРФНИТЕ ТЕРЕНИ НА НА Б ЛГАРИЯ

Промишлено-генетичните типове графитови нахо-
дища в света се поделят на  метаморфогенни, мета-
морфозирани, контактно-метасоматични, отложени 
в пукнатини от С-О-Н флуиди, пегматитови, магмато-
генни и разсипни 2, 14, 10 . 

В регионалнометаморфните скали на жна Бълга-
рия са установени проявления на графит с размери 
на люспите от 0,1 до няколко , което според кла-
сификацията на  го определя като кристален гра-
фит. По тази причина те се сравняват само с харак-
теристиките на световните находища и проявления 
на кристален графит от метаморфогенния промишле-
но-генетичен тип.

ОДБОР НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

Анализирани и статистически обработени са данните 
за 17 графитоносни провинции с над 70 района, об-
ласти и зони в света с включените в тях различни по 
ранг минерализации на кристален люспест графит. 
Изследването обхваща територията на  о. Гренлан-
дия, Норвегия, Алпите, Испания, Балтийската, Ук-
раинската, Уралската, Казахстанската, Алданската, 
Анабарската, Саянската, Байкалската, Хинкайската, 
Хингано-Буреинската графитоносни провинции, Се-
верна Америка, Бразилия, о. Мадагаскар, о. ри Лан-
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жащите мрамори или графитсъдържащите гнайси са 
по-добре представени в Родопите, докато в световен 
мащаб гнайсите са значително повече в сравнение с 
всички други видове видове графитоносни метамор-
фити 7 . 

Изследвани са  1  случая (100 ) на минерализации 
от кристален графит в  разновидности на видове-
те метаморфити в света, изброени по-горе. Общо в 
разновидностите на гнайсите графитът е най-често 
срещан - ,02 , като само в биотитсъдържащите им 
разновидности честотата на срещане на графита е 

0,42 . В гнайсите, където не фигурира биотит чес-
тотата на срещане на кристален графит е 24, 0 . Във 
всички статистически обработени разновидности на 
шистите, присъствието на графит е 24,  от изслед-
ваните случаи. В тази стойност са включени и тези 
1 , , установени в биотитсъдържащите шисти. 
Общо 47,07  от описаните минерализации на криста-
лен графит са в биотитсъдържащите разновидности 
на гнайси и шисти 7 .

В метакарбонатните скали в света, графитът се сре-
ща най-често в калцитовите и доломит-калцитовите 
мрамори, следвани от калцифирите, диопсид-кал-
цитовите, форстерит-калцитовите и скаполит-кал-
цитовите мрамори. В Родопите кристалният графит 
е установен в доломит-калцитовите мрамори, които 
съдържат неголеми количества силикатни, рудни и 
други минерали 7 . 

Те с р  с р р   м ер е  с с   р о
ос е с  

т ри и тр т ри  гр ито о ит  и

По данни от  публикации във всички изброени 
графитоносни провинции и райони най-разпростра-
нените текстури в силикатните скали са разновид-
ностите на шистозната  финошистозна, неравномер-
но шистозна, шистозно-ивичеста, грубошистозна, 
гнайсова, очно-ивичеста. истозните повърхнини са 
маркирани от графитовите люспи и от индивидите 
на различни късопризматични до люспести или дъл-
гопризматични до иглести силикатни и други мине-
рали. В метакарбонатните графитсъдържащи скали 
освен изброените текстури се наблюдава и масивна 
равномерно или неравномернозърнеста текстура на 
карбонатната маса. Графитът в нея е рядко или гъ-
сто, равномерно или неравномерно впръснат. Може 
да образува агрегати и гнезда с разнообразна мор-
фология или да се отлага като жилки в пукнатини. В 
зоните на тектонски въздействия във всички видове 
графитови скали се фиксират текстури на пластични 
или крехки деформации. От структурите най-добре 
представени са хомеогранобластовата, хетерограно-
бластовата, порфиробластовата,  лепидобластовата 
и катаклазната. Графитсъдържащите скали от Родо-
пите като цяло имат аналогични текстури и структури 
на описаните в световен мащаб 7 .

и р  ъ т в  гр ито о ит  и в в т

Информацията за минералния състав на графитос-
ните скали в изброените провинции, райони и други 
единици е по данни от  публикации систматизира-
ни от 7  1. Суперкристалинен пояс Исуа, Гренландия  
талкови скали  талк, графит  гнайси - биотит, зонални 
гранати, ставролит, кианит, графит  метакарбонатни 
жили - сидерит, магнетит, графит (по данни от 4 публи-
кации). 2. енестед, Норвегия  гнайси и шисти  главни 
- кварц, плагиоклаз, К-фелдшпат  второстепенни - ор-
топироксен, биотит, графит (по данни от 2 публика-
ции). . Мини Кайзерсберг и Лаймс, Австрия  шисти 
- хлоритоид, кианит, хлорит, кварц, мусковит,  графит 
(по данни от 2 публикации). 4. Балтийска провинция  
биотитови гнайси с високо съдържание на 2O  - би-
отит, гранат, кианит, силиманит, графит  кварц-биоти-
тови шисти - биотит, кварц, графит  хлорит-биотитови 
шисти - биотит, хлорит, графит (по данни от 1 публи-
кация). . Украинска провинция  гнайси - плагиоклаз, 
кварц, К-фелдшпат, биотит, графит, хлорит, гранат, си-
лиманит, пироксен, амфибол, серицит (по данни от  
публикации). . Уралска провинция  гнайс-мигматито-
ви комплекси - силиманит, алмандин, амфибол, муско-
вит, едрокристален графит  немигматизирани гнайси 
от амфиболитов фациес - биотит, фелдшпат, амфибол, 
едрокристален и среднолюспест графит  асоциация 
епидот, амфибол и дребнлюспест и скритокристален 
графит (по данни от 2 публикации). 7. Казахстанска 
(Средноазиатска) провинция  шисти - кварц, графит, 
хлорит (по данни от 1 публикация). . Алданска про-
винция  високометаморфни шисти, гнайси, гранулити, 
кварцити - пироксен, плагиоклаз, кварц, хематит, гра-
фит (по данни от 1 публикация). . Анабарска провин-
ция  мрамори - калцит,  силикати и малко графит  
калцифири - калцит, доломит, кварц, скаполит, фло-
гопит, тремолит, воластонит и малко графит  калци-
ево-силикатни скали - воластонит, тремолит, калцит, 
диопсид, скаполит и графит в по-значителни коли-
чества  кварцити - кварц, плагиоклаз, диопсид, кар-
бонати, графит  биотит-силиманит-гранатови гнай-
си - кварц, биотит, силиманит, гранат, К-фелдшпат, 
магнетит (до ), графит, асоцииращ с магнетита  
амфиболитизирани двупироксенови гнайси - кварц, 
плагиоклаз, К-фелдшпат, амфиболитизирани клино- и 
ортопироксени, нищожни количества графит  биоти-
тови гнайси - кварц, К-фелдшпат, биотит, с който асо-
циира графит  гранатови гнайси - кварц, плагиоклаз, 
гранат, К-фелдшпат, графит (по данни от 1 публика-
ция). 10. Северна Америка  калцитови мрамори (Ади-
рондак) - карбонати, флогопит, пироксени, амфиболи, 
апатит, пирит, пиротин и др., графит  гнайси и шисти 
(Пенсилвания, Северна Каролина, Централна Алаба-
ма, Тексас), графит в асоциация с биотит и другите 
силикати (по данни от 1  публикации). 11. Бразилия  
гнайси, шисти и графитови жили  гранат, прораства-
ния на графит и биотит, кварц, фелдшпати, силима-
нит или кианит, рутил, амфиболи, г отит, хематит, 
магнетит, илменит (по данни от 1 публикация). 12. О-в 
Мадагаскар  хлоритови шисти и гнайси  биотит, гра-
нат, корунд, турмалин, магнетит, хлорит, графит (по 
данни от 1 публикация). 1 . Индия  жен гранулитов 
район ( ), Кондалитов пояс Керала ( )  кондали-
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ти - графит, свързан с високоалу-
миниеви минерали , пояс Тходопу-
джа - Канджиропали, Мадюрайски 
гранулитен блок ( )  графито-
носни чарнокити, сапфиринсъдър-
жащи гранулити, мигматизирани 
гранат-силиманит-кордиеритови, 
гранат-биотитови, биотитови, фел-
дшпатови, кварц-фелдшпатови 
гнайси, лептинити, карбонатно-си-
ликатни скали и мрамори, като 
графитът асоциира с характерис-
тичните минерали, определящи 
названието на скалите  щат Ориса  
кондалити, карбонатно-силикатни 
гранулити, биотитови шисти, гнайси 
- люспестият графит и силикатните 
минерали са в различни пропорции  
Малки Хималаи (група Алмора) - 
слюдени шисти, гранат-слюдени 
шисти, слюдосъдържащи кварцити, 
филити -  асоциация графит слюди 
и др. силикати (по данни от 12 пуб-
ликации). 14. О-в ри Ланка  гнай-
си, шисти и мрамори в гранулитов 
фациес - графитът асоциира с ха-
рактеристичните скалообразуващи 
минерали минерали (по данни от 
1 публикация). 1 . Китай  Северно-
китайски кратон ( )  гранат- и 
силиманитсъдържащи гранулити 

 шпинел и кордиерит. Графитът 
е свързан с високоалуминиевите 
минерали - силиманит, кордиерит, 
шпинел, гранат  находище Хуанг-
туяо - графит в асоциация с биотит, 
кварц, сулфиди, главно халкопирит 
(по данни от 12 публикации).

и р  ъ т в  гр ит ъдър-
ит  р ори от тр и и з-

то и одопи

Минералният състав и другите ха-
рактеристики на графитсъдържа-
щите регионалнометаморфни ска-
ли в Централни и Източни Родопи 
са изследвани в 4 района (фиг. 1).

Във Въчанския район графитови-
те минерализации са най-добре 
представени в мраморите, като 
най-много графит е установен в 
кариерата „Бялата скала“ Главни-
те минерали са калцит и доломит. 
Второстепенните са предсавени 
от графит, кварц, плагиоклаз, ва-
надий-съдържащ тремолит, вана-
дий-съдържащ еденит, ванадиев 
паргасит, флогопит, бяла слюда, 
форстерит, шпинел, диопсид, скапо-
лит, цоизит, титанит, апатит, гранат, 
циркон, рутил, анатаз, епидот, хема-

Вторичните минерали в мраморите 
от Ардинско-Неделинския район са  
карбонат, кварц,  хлорит, глинес-
то-хидрослюдени продукти, желез-
ни хидроксиди 7 .

Микроскопските изследвания на 
графитсъдържащите мрамори от 
околностите на с. ерничево показ-
ват, че структурата им е хетерогра-
нобластова, а в отделни участъци 
преминава в катаклазна до бла-
стокатаклазна. Главният минерал 
е калцитът, изграждащ около -

7  от скалата. Второстепенните 
минерали включват  графит, кварц, 
калиев фелдшпат и руден минерал. 
Вторичните минерали са кварц, 
хлорит и железни хидроксиди 7 . 

и р  ъ т в  гр ит ъдър-
ит  г и и и ти в тр и 

и зто и одопи 

Графитсъдържащите гнайси от Ма-
данското рудно поле са представе-
ни от ставролит-гранат-биотитови, 
гранат-биотитови и биотитови раз-
новидности. В района се установя-
ват и графитсъдържащи аплити. 
Главните минерали в гнайсите от 
Маданското рудно поле са  плаги-
оклаз, кварц и биотит. Второсте-
пенните минерали в тях са  графит, 
пироксен (диопсид ), амфибол, 
гранат, ставролит, андалузит, руден 
минерал. Акцесорните минерали 
в графитсъдържащите гнайси са  
апатит, титанит, циркон, монацит 

иг. 1. Гра итови проявления в Централните и И то ните Родопи: 1) В ански  2) 
аданско-Ерморе енски  3) Ардинско-Неделински  4) Черни евско- от р енски ра-

он 7

тит (спекуларит), пирит и пиротин 
1 . Графитът е най-често срещан в 

сивите участъци на мраморите, къ-
дето асоциира с флогопита и други-
те силикатни минерали 7 .

Карбонатите са главните скало-
образуващи минерали, изгражда-
щи 0-  от  графитсъдържащите 
мрамори в Маданско-Ерморечен-
ския район. Калцитът рязко преоб-
ладава над доломита. Второстепен-
ните минерали са графит, пироксен, 
амфибол (тремолит ), бяла слюда 
(мусковит ), флогопит ( ), калиев 
фелдшпат, руден минерал (пирит ). 
Вторични минерали в графитсъдър-
жащите мрамори от Маданско-Ер-
мореченския район са  кварц, късен 
карбонат, безцветна слюда, крипто-
кристален каолинит ( ) и железни 
хидроксиди. Кварцът присъства 
в повечето от дюншлифите. От ак-
цесорите повсеместно присъства 
апатит, представен от заоблени 
зърна с малки размери 7 .

В мраморите от Ардинско-Неде-
линския район главни минерали са 
карбонатите, изграждащи 0-  
от скалата като калцитът преобла-
дава над доломита. Второстепенни-
те минерали са  графит, пироксен, 
амфибол, кварц, бяла слюда (мус-
ковит ), флогопит ( ), руден мине-
рал, хетерозърнест и призматичен 
(тремолит ). От акцесорите рядко 
се наблюдават единични дребни до 
микроскопични зърна от циркон. 
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( ) и сагенит. Вторичните минерали 
в графитсъдържащите гнайси от 
Маданското рудно поле са  амфи-
бол (тремолит ), плагиоклаз, сери-
цит, биотит, кварц, хлорит, епидот, 
карбонати, зеолити 7 .

За графит-кварцовите шисти от 
местността ерната планина и за-
падно от с. Ботурче е характерен 
неиздържано ивичест строеж. Те 
имат субмикролепидогранобласто-
ва структура с отделни порфиро-
бласти. Минерален състав  кварц, 
слюди, графит, гранат, андалузит 
( ), рутил, железни хидроксиди 7 .

М ер  с о со р  
с р   мр мор е 
о  Це р   И о  Ро о  

В проучените литературни източ-
ници за световните находища на 
метаморфогенен графит е посочен 
минералният на графитсъдържа-
щите мрамори, но липсват система-
тизирани данни кои от минералите 
най-тясно асоциират с графита.

Проведените изследвания в Цен-
трални и Източни Родопи показ-
ват, че по-сивите разновидности на 
мраморите съдържат относител-
но по-големи количества люспест 
графит (  ). При съпоставяне 
на съдържанията на графита с из-
числените количества на калцита 
и доломита в мраморите, както 

натни отложения, съдържащи оп-
ределени количества магнезиален 
калцит. Органичното вещество и 
алумосиликатните минерали в тях 
са представени в малки количе-
ства. Възможно е под въздействи-
ето на разтвори да се е извършила 
частична доломитизация. По вре-
мето на прогресивния регионален 
метаморфизъм, органичното веще-
ство се графитизира, отложените 
алумосиликати се трансформират 
в минерали, съответстващи на ус-
ловията на амфиболитовия фациес, 
а карбонатите прекристализират 
и уедряват зърната си. При регре-
сивния метаморфизъм, силикатите 
изцяло или частично се заместват 
от по-нискотемпературни минера-
ли. Появяват се тектонски наруше-
ния и под действието на флуидите, 
калцитът частично се разтваря и 
преотлага, но увлича със себе си 
само малка част от графита. Като 
изключение, този графит е пред-
ставен от единични люспи, жили по 
пукнатини или гнезда. Това прераз-
пределение на минералите е един 
от възможните механизми за фор-
мирането на редки графитови об-
разувания в участъците от белите 
калцитови мрамори. В по-голямата 
си част, неразтворимият графит ос-
тава на място, свързан с по-устой-

иг. 2. Ра пределение на гра ита (тегл. ) в ра ли ните цветови ра новидности 
на гра итс д р ащите мрамори мрамори от аданския  Ардинско-Неделинския 
ра они и околностите на с. Черни ево в Родопите 4

и със сумата на количествата на 
различните оксиди (    ) се 
проявява отчетлива права коре-
лационна зависимост между стой-
ностите на графита, доломита и 
оксидите от силикатните, рудните 
и др. минерали. Може да се предпо-
ложи, че преди първия прогресивен 
регионалнометаморфен стадий в 
Родопите са се образували карбо-

Табл.1. ими ен с став (тегл. ) на ра ли ните цветови ра новидности на гра ит-
с д р ащите мрамори 4

 
Цвят на 

мрамора 
ЗПН 2 2O 2O 2O 2O Графит

1. бял 42,12 4,10 0, 0 1,12 0, 0, 4 0,0 0,10 0,20

2. бял 42,12 4,10 0, 0 1,12 0, 0, 4 0,0 0,10 0,27

. бял 42,41 2,00 1,72 2,4 0, 0 0,4 0,14 0,07 0,2

4. бял 4 ,27 ,22 1, 2 1,24 0, 4 0, 0 0,0 0,0 0,2

. бял 4 , 0 ,00 0,20 0,40 0,20 0,07 0,02 0,0 0,

. сивобял 4 ,70 4 ,40 4,20 1,70 0,40 0,17 0,0 0,0 0,

7. сивобял 4 ,7 1,70 2, 0 0, 2 0,2 0, 0 0,04 0,0 0,74

. сивобял 41,20 0, 0 1, 0 ,0 0, 2 0,7 0,14 0,07 0,7

. сивобял 4 , 0 4,10 0, 0 0, 0 0,20 0,02 0,01 0,04 0, 0

10. сивобял 4 ,7 1,70 2, 0 0, 2 0,2 0, 0 0,04 0,0 0, 7

11. сив 4 , 2 42,70 , 2 1, 7 0,4 1,0 0,0 0,12 0, 4

12. сив 4 , 0 2,70 1 ,40 ,70 0,40 0,1 0,02 0,0 0,

1 . сив 42, 1, 2,42 1, 0,42 0,4 0,07 0,0 1,02

14. сив 4 ,2 40, 2 12,2 0, 0,20 0, 1 0,0 0,0 1,10

1 . сив 4 ,20 2, 0 17,70 2,00 0, 0 0,04 0,02 0,0 1, 1
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чивия на разтваряне доломит. При 
преотлагането на калцита, част от 
графитовите люспи могат да се 
окажат сред малко сив доломит, 
който да е заобиколен от бяла кал-
цитна маса 7 .

М ер  с о со р  с 
р   с е  с е о  

Це р   И о  Ро о

Най-често срещаните графитсъ-
държащи и графитоносни скали 
в света са биотитовите гнайси. В 
Маданско-Ермореченския район 
те също са най-често срещаните 
графитсъдържащи силикатни ме-
таморфни скали. Графитсъдърж-
щите гнайси от района на Мадан са 
представени от биотитови, пирок-
сен-биотитови, амфибол-биотито-
ви, амфибол-пироксен-биотитови и 
кианит-биотитови гнайси. Най-ши-
роко разпространените от тях са 
графитсъдържащите биотитови 
гнайси. По микроскопски данни 
те се състоят от 0  плагиоклаз, 

0  кварц, 0  биотит,  кали-
ев фелдшпат, 2-  графит, гранат, 
апатит, циркон, аланит, титанит, 
пирит, магнетит и вторични мине-
рали - серицит, хлорит и карбонати. 
Определени са още ставролит-гра-
нат-биотитови и гранат-биотито-

повърхнините на фината шистоз-
ност на скалата или сред ивиците 
от дребнодърнест кварц 7 .

ро о   еро   р
с р е ре о оме
мор  с

Най-оспорван е произходът на въ-
глерода на графита в метаморфити-
те на Гренландия поради факта че 
те са едни от най-старите скали в 
света. Не се изключва възможност-
та въглеродсъдържащите флуиди, 
отложили графита в скалите на Су-
перкристалинният пояс Исуа ( ) в 
Гренландия да са с мантиен произ-
ход 21 . Заместването с изотопно 
тежък въглерод от карбоната обо-
гатява графита от Исуа с 1 С. Това 
подкрепя тезата, че графитът от 
района е с първичен биогенен про-
изход 2 . Изотопният състав на 
въглерода в  показва, че е въз-
можно графитът и съдържащите го 
метакарбонатни скали да са с вто-
ричен произход. Не е отречена кате-
горично възможността за появява-
нето на биогенен графит в скалите 
на  с възраст ,   2 . Графи-
товите находища в индийския щат 
Ориса са локализирани в източния 
мобилен пояс Гхатс ( ) Графи-
тът вероятно има три източника на 
въглерод, но по стойностите 1 С 
се определя, че преобладаващата 
част от графитовите тела  са обра-
зувани при трансформирането на 
органичното вещество по време 
на метаморфизма. Други графито-
ви находища в района се образу-
ват при смесването на въглерод от 
органичната материя и въглерод, 
отделен от карбонатите и или от 
мантийни източници. Някои от гра-
фитовите жили и графитът в пегма-
титите е от такъв произход 2 . По 
данни от 2  публикации, системати-
зирани от 7  във всички останали 
изброени по-горе световни графи-
тоносни провинции и включените 
в тях райони и находища, графитът 
е образуван при метаморфизма на 
биогенно въглеродно вещество.

На базата на данните за произхо-
да на графитизирания въглерод в 
регионалнометаморфните скали в 
света и съобразено с метаморфна-
та еволюция на Родопите се прие-
ма, че графитовите минерализации 
в родопските метаморфити е с ор-
ганичен произход 7 .

ви гнайси. Ставролит-гранат-био-
титовите гнайси са изградени от 
плагиоклаз (олигоклаз-андезин ) 
- 2- , кварц  ( 0 ), биотит (1 ), 
графит (  1 ), единични зърна от 
амфибол, гранат, ставролит, руден 
минерал, апатит, титанит, тремолит 
по пироксена, карбонат по тремо-
лита, биотит по амфибола и хлорит 
по биотита. Гранат-биотитовите 
гнайси се състоят от плагиоклаз 
(олигоклаз-андезин ) в количество 
около 40 , кварц (2 - 0 ), биотит 
(около 20 ), графит (под 1 ), гра-
нат  единични реликти, калиев фел-
дшпат - в незначителни количества, 
заместващ плагиоклаза, руден ми-
нерал - единични зърна (пирит ), 
сагенит, апатит, циркон, монацит ( ) 
и др. Графитът не само най-тясно 
асоциира с биотита, но често двата 
минерала прорастват.  Данните са 
събрани от собствени изследвания, 
редица публикации и фондови ма-
териали, систематизирани от 7 .

Микроскопските данни за графит-
съдържащите шисти в местността 

ерната планина и на 1  запад-
но от с. Ботурче показват следният 
минерален състав  главни - кварц и 
слюди  второстерени -  графит, гра-
нат, андалузит ( ), пирит, железни 
хидроксиди. Графитовите люспи и 
слюдите са разположени  главно по 

№ Цвят на 
мрамора Калцит Доломит Отношение 

доломит/калцит SiO2

Fe2O3+ K20+ 
Na2О+Аl2O3 +SiO2

Графит

1.

бял

95,31 2,29 1,12 1,99 0,20

2. 95,31 2,29 1,12 1,99 0,27

3. 88,54 7,87 2,48 3,75 0,28

4. 91,71 6,04 1,24 1,96 0,28

5. 97,66 0,92 0,40 0,74 0,68

Средно 93,71 3,88 0,04 1,27 2,09 0,34

6.

сивобял

77,74 19,22 1,70 2,35 0,63

7. 85,07 13,27 0,82 1,46 0,74

8. 86,90 5,95 5,08 6,84 0,79

9. 94,32 4,12 0,50 0,77 0,80

10. 85,07 13,27 0,82 1,46 0,97

Средно 85,82 11,17 0,13 1,78 2,58 0,79

11.

сив

52,32 44,01 1,67 3,34 0,54

12. 17,64 75,03 5,70 6,33 0,56

13. 85,64 11,07 1,56 2,59 1,02

14. 42,08 56,05 0,98 1,57 1,10

15. 14,59 80,98 2,00 2,71 1,61

Средно 42,45 53,43 1,26 2,38 3,31 0,97

Табл. 2. ими ни арактеристики и минерални а и (тегл. ) и корелация ме д  тя  
(ср. тегл. ) в гра итс д р ащите мрамори  с ра ли ен цвят 4
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Ме мор  е о   р о ос е с   
с е

Условията на метаморфизма на графитоносните ска-
ли от изследваните графитови провинции в света са 
обобщени по данните от  публикации 7 .

Групите гранат-ставролит-биотит и кианит-биотит, 
както и -  разпределение между съвместно съ-
ществуващите гранат и биотит, показват максимум 
на температурата от 0оС и налягане   на ре-
гионалния метаморфизъм в Суперкристалинния пояс 
Исуа ( ), Гренландия. Според други източници гра-
фитът там се формира между 700- 00оС и 400оС. На-
личието на хлорит в скалите от  и разпределението 

-  в граната и биотита свидетелстват за широко 
развитие на регресивния метаморфизъм на ниво зе-
леношистен фациес при температура от 400оС. 

Графитовите шисти и други скали от района енестад 
в Норвегия са претърпели метаморфизъм на ниво 
гранулитов фациес, като условията на метаморфния 
пик са 00оС и 10 .

В Австроалпийския кристалинен комплекс е описан  
регионален метаморфизъм при средни налягания, 
проявен през късния карбон и регионалнометамор-
фно събитие през перма в условията на ниски наля-
гания и високи температури на ниво амфиболитов 
фациес. Кредният метаморфизъм достига до зелено-
шистен фациес, като температурите са 10  10оС, а 
налягането - 0,  . За черните шисти от различни 
места на комплекса Лустре в Западните Алпи са оп-
ределени следните условия на метаморфизъм  0  

0  и 1   1 , 0  0  и 1   2 , 0  0  
и 1   1 . За същите скали на този комплекс, но 
от други разкртия  определените параметри на регио-
налния метаморфизъм са  4 0  40  и 1   2 , 00 

 40  и 20  2 . Резултатите за слюден шист от 
масива Дора Мария на Западните Алпи показват 00 

 40  и 10  2 . За мраморите от същия масив са 
определени 72   0  и 2  2,  . Слюдени шисти 
от купола Лепонтин в Централните Алпи маркират РТ 
условия 00  и  , 00  0  и   1  , както 
и 0  и ,  . 

При изследването на слюден шист от Сиера де Ами-
ляра, Андалусия, Испания са определени условия на 
регионалния метаморфизъм 0  и  . Иденти-
фицирани са ясно различими графитови асоциации 
в метаморфния пояс Сиера де Арацена (високи тем-
ператури ниско налягане) в гозападна Испания. 
Сингенетичният графит е асоцииран както с ниската 
и средната степен на метаморфизма (Умбрийската 
докамбрийска серия), така и с високата степен на ме-
таморфизма на ниво гранулитов фациес (докамбрий-
ската серия уенте дел Оро) и с камбрийската кар-
бонатно-силикатна серия. За гранулитите от Мароко 
тези параметри са  00  0  и 14  2 .

Повечето графитоносни скали от Балтийската про-
винция са продукт на зонален изобаричен метамор-
физъм от андалузит-силиманитов тип. Температурата 
е определена на 00оС и по-ниско за зеленошистния 

фациес и на 7 0- 00оС в гранулитовия при общо на-
лягане 4,  . 

В Украинската графитоносна провинция  графитизи-
раните биотитови и други гнайси са образувани при 
регионалния метаморфизъм в условията на амфибо-
литов фациес. Графитоносните скали от западната 
част на Украинския щит влизат в състава на конда-
литовата формация. За някои райони са характерни 
резките им преходи от  гранулитов към амфиболитов 
фациес.

В Уралската графитоносна провинция едролюспес-
тият графит е в гнайс-мигматитовите комплекси, 
където метаморфизмът е на нивото на високия сили-
манит-алмандин-мусковитов субфациес на амфибо-
литовия фациес. Дребнолюспестият графит обикно-
вено се среща съвместно със скритокристалната му 
разновидност в скалите от епидот-амфиболитовия 
фациес. Среднолюспестият графит се концентрира 
в негранитизираните графитоносни скали, метамор-
фозирани в амфиболитов фациес. Проявленията на 
смесен графит се разполагат в близост до зоните на 
съчленяване на комплексите. 

В Казахстанската (Средноазиатската) провинция, 
регионалнометаморфните графитоносни скали са от 
амфиболитов до зеленошистен фациес. Продуктивни 
за графит са кварц-хлоритовите и кварц-графитовите 
шисти.

Люспестият графит от промишлено значимите нахо-
дища в Алданската графитоносна провинция се нами-
ра в различни скали от гранулитовия и амфиболито-
вия фациес.

Условията на метаморфизма в Анабарската графи-
тоносна провинция се отличават в различните нейни 
части. Максималните параметри на метаморфизма 
са 0- 0оС и 10 . 

В Саянската, Байкалската, Ханкайската и Хингано-Бу-
реинската  графитоносна провинция  има големи 
промишлени концентрации от Завалиевския подтип, 
което означава, че графитоносните силикатни скали 
са метаморфозирани на ниво горна граница на амфи-
болитовия фациес.

В района Елзевир на Гренвилския ороген в жно Он-
тарио са установени метапелити и изобилие от гра-
фитови мрамори, които са метаморфозирани от гор-
ната граница на зеленошистния до горната граница 
на амфиболитовия фациес. Температурите са от око-
ло 00оС близо до Мадок и до над 0оС южно от Бан-
крофт. Регресивните температури за същите образци 
са с около 100оС по-ниски. Налягането в района вари-
ра от 400 до 00 МРа, като средното налягане е 00 
МРа. Цялото органично вещество е трансформирано 
в графит. 

Графитовите находища в гнайсите от района Аракоя-
ба-Батурите (Бразилия) са представени от сингене-
тичен, диспергиран, люспест графит и епигенетични 
жилни тела от масивен графит. Впръснатите в гнай-
сите графитови руди са формирани в условията на 
високостепенен метаморфизъм.
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Графитовите находища в жна Ин-
дия, ри Ланка и Мадагаскар са 
образувани в  метаморфозираните 
условията на гранулитов и амфибо-
литов фациес на силикатни и кар-
бонатни метаседименти. Промиш-
лени графитови находища попадат 
в пояса Тходупуджа-Канджиропали 
(Индия), като най-високите графи-
тови концентрации са в Мадюрай-
ския гранулитен блок. Графитовите 
находища в индийския щат Ориса 
са локализирани в източния моби-
лен пояс Гхатс ( ). Изследва-
нията показват, че поне три фази 
на метаморфизма са протекли в 
условията на ултрависоки темпе-
ратури от  1000оС и налягане   

. По изотопните отношения на 
въглерода на графита и карбоната 
е изчислена температура на мета-
морфизма 4 оС. Тя отговаря на 
ултрависоките температури, уста-
новени в Източен Гхатс. 

По-ниските температури (  00оС) 
са индикатор за изотопен обмен на 
въглерода по време на ретроград-
ния метаморфизъм. В индийските 
Малки Хималаи, в различни регио-
налнометаморфни скали от група 
Алмора се наблюдават графитонос-
ни тела. Температурите на графито-
образуване и регионален метамор-
физъм са изчислени на 4 - оС 
без определена пространствена 
закономерност. Графитовите нахо-
дища на о-в ри Ланка са вместени 
в скали, формирани от процесите 
на регионалния метаморфизъм на 
ниво гранулитов фациес. 

Графитовото находище Хуангтуяо 
разположено в северозападната 
част на Северния Китайски кратон. 
Графитовата минерализация се 
проявява в кондалитите и е свър-
зана с метаморфизъм на ниво гра-
нулитов фациес на богати на орга-
нично вещество седименти. 

С р р  р ме р   р
р о о еро о е ес о  

ме мор  е о   р
с р е ре о оме
мор  с   Ро о е

След разшифроването на идеал-
ната структура на хексагоналния 
графит-2Н (  ) в началото на ХХ 
век, отклоненията от нея се използ-
ват за определяне на условията на 

полуширината на пика 002   - дъл-
жина на вълната на рентгеновото 
лъчение в   - ъгъл на дифракция 
в радиани. 

Връзката между степента на гра-
фитизация ( ) и температурата 
на метаморфизма се определя от 
уравнението   ,2    2 0 
27 , което се базира на степента 

на графитизация  изчислена по 
уранението на 24 . Използваната 
тук характеристика (002), обаче е 
достоверно информативна само за 
условията на нискостепенния мета-
морфизъм на ниво зеленошистен 
фациес . 

По друго уравнение    00  
( , 71 - 002, )  24000 може доста-
тъчно точно да се изчисли темпе-
ратурата. Като следствие от него 
се определя числово и степента на 
графитизация , без да се прибяг-
ва до използването на (002)    
( , 71 - 002, )  000   и       

 00 , 7 .

Тези закономерности са използва-
ни за определяне на хода, интен-
зитета, температурите на регио-
налния метаморфизъм и степента 
на структурна подреденост на дис-
пергираното въглеродно вещесто в 
метаморфитите от Централни и Из-
точни Родопи (    ).

иг. 3. Стр кт ра на гра ит-2Н (3a  3b) и на гра ит-3  (3 )

генезис на минерала и съдържащи-
те го скали.

Степента на струкурната неподре-
деност на графита се определя от 
това каква част (ƍ) от структурата 
се състои от безпорядъчно ори-
ентирани пластове.  Величината 
на структурната неподреденост е 
свързана със стойността на меж-
дуплоскостното разстояние 002 
( ) на въглеродното вещество. Из-
менението на ƍ от 0 до 1 съответ-
ства на изменението на 002 от , 4 

 (напълно подреден графит) до 
,440  (напълно неподреден гра-

фит). ормулирана е следната за-
висимост между 002 ( ) и ƍ  002 ( ) 

 ,440 - 0,0  (1 - ƍ2), като степента 
на структурна подреденост се опре-
деля чрез уравнението   1 - ƍ 1 . 

Според степента на структурна под-
реденост (графитизация) природни-
те вълеродни вещества се делят на  
антрацит (   0,0 -0,27)  метаантра-
цит (   0,27-0,4 )  полуграфит (   
0,4 -0, 7) и графит (   0, 7-1,00) 
20 . Степента на графитизация ( ) 

е изчислена по формулата на 24  
  002 - ,7    (002)  1000  

 100, к то   - размер на криста-
литите в посока на натрупването 
на слоевете ( ) и дир ктно се из-
числява по уравнението (002)   
 (002)  , където  - константа на 

формата, определена на 0,  (002) - 



ГЕОЛОГИЯ

48 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     4-5/2020

Графитът от Централни и Източни 
Родопи е образуван в условията 
на дълбок прогресивен регионален 
метаморфизъм на ниво амфиболи-
тов фациес. След това графитсъ-
държащите скали са претърпели 
регресивен метаморфизъм дости-
гащ зеленошистен фациес. Въпреки 
това, по структурните показатели 
на метаморфозираното органич-
но вещество то се определя като 
добре изкристализирал графит 
(   ).

ределен като „прашест“ . Според 
промишлено-генетичната класифи-
кация на , размерите на графита 
от гнайсите и шистите от Родопи-
те го определят като дребнолюс-
пест до масивен. В потвърждение 
на тезата на 27 , че процесите на 
графитизация в карбонатна среда 
са по-интензивни при температури 
над 400оС, графитът от мраморите 
в Централните и Източните Родо-
пи е кристален едролюспест (до 
няколко ) с висока степен на 
структурна подреденост и високи 
съдържания на въглерод. Тези по-
казатели отговарят на изисквания-
та на най-качествените търговски 
марки графит на световния пазар, 
които са и най-скъпоструващи.

В кариерата „Бялата скала“, Въчан-
ски район, графитсъдържащите 
скали са мраморите. Гнайсите и 
другите силикатни скали почти не 
съдържат кристален люспест гра-
фит. В еталонните за света нахо-
дища на люспест графит високите 
съдържания на графит възлизащи 
на десетки проценти са в гнайсите 
и шистите, докато в асоцииращите 
с тях мрамори графитът е под 2-   
11 . Съдържанията на графит в ро-

допските мрамори нарастват с уве-
личаването на доломита, кварца, 
алумосиликатните и рудните мине-
рали. Подобни закономерности не 
се изследвани в световните еталон-
ни находища. В кариерата „Бялата 
скала“, Въчански район е изчислено 
най-високото средно съдържание 
за метакарбонатни скали у нас - 
едва 0,72  7 . В някои мрамори от 
Балтийската провинция и на други 
места графитът достига до 10,0  
14, 10 .

В късове от графит-кварцови шисти 
западно от с. Ботурче, съдържание-
то на дребнолюспестия до масивен 
графит достига 1  тегл. . Телата 
от тези скали са с малки размери и 
обеми и за момента не представля-
ват икономически интерес.

ЗАКЛ ЕНИЕ

Графитът от мраморите, гнайсите 
и шистите в Централни и Източни 
Родопи има висока степен на струк-
турна подреденост (графитизация), 
което го определя като суровина 
с най-високо качество, но количе-
ството варира от 0,01 до 1, 1, сред-
но 0,72 , което е крайно недоста-

Таблица 3. Температ ри на метамор и ма  степени на гра ити ация и стр кт рно 
с стояние на в глеродното вещество в метамор итите от Родопите

Район Въчански Маданско-
Ермореченски

Ардинско-
Неделински

ерничевско-
Ботурченски

(002) 
,  - , -

, 4 , 2- , , - , 0 , - ,

T  , 7  0- -4 1 -4 2 0- 4 -4 2

Степен на графитизация ( ) 1 0, -07 -0, 0, -0, 7 0, -0,7 0,7 -0, 7

Структурно състояние 20 Графит Графит Графит Графит

Степен на графитизация ( ) , 7 120- - 72- 4 120- - 4

Степен на графитизация ( ) 27 11 - - 74- 11 - -

Р мер   р о е р с  
ре  р с р  е   

с р   р  

Съпоставянето на информацията 
за графитоносните провинции и 
известните в света докамбрийски 
графитови находища с показатели-
те на графитопроявленията от Цен-
трални и Източни Родопи показва 
известни разлики. 

Размерите на графитовите люспи 
в гнайсите и шистите от еталонни-
те за света находища на кристален 
метаморфогенен графит достигат 
до няколко . Графитът от родоп-
ските силикатни метаморфити е оп-

иг. 4. ависимост на d002 ( ) гра ита от и следваните ра они от ТоС на метамор-
и мd 5  7
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тъчно за самостоятелен добив. Графитсъдържащите 
мрамори във Въчанския район се простират на де-
сетки километри с дебелина от приблизително 100 . 
Графитовите люспи най-тясно асоциират с доломита, 
силикатните и рудните минерали, като тези участъци 
в мраморите имат сив цвят и са най-перспективни за 
установяване на повишени съдържания на графит.  
При условие, че се намерят технологии и приложение 
на карбонатната маса и пазари за продуктите от нея, 
графитът може да се извлича попътно.

В гнайсите и шистите според размерите на люспите 
графитът е определен като дребнокристален до ма-
сивен. В гнайсите и мраморите на Маданско-Ерморе-
ченския район съдържанията на графита са от 0,01 - 
до 1, 7 , като средното съдържание е много под 1,0  
и засега е невъзможно неговото добиване. Най-перс-
пективни за търсенето на графит са участъци в гнай-
сите, съдържащи повече биотит и високоалуминиеви 
минерали. 

Графит-кварцовите шисти от ерничевско-Ботурчен-
ския район са със високи съдържания (около 1 ,0 ) 
на дребнолюспест до масивен графит. Телата на 
графитоносните скали са толкова малки и редки, че 
не могат да бъдат отразени на геоложката карта 1  

0000. Необходимо е търсенето на тела с по-големи 
размери.

Теренните и научните изследвания трябва да се кон-
центрират върху установяване на сравнително по-бо-
гати на графит участъци в сивите разновидности на 
мраморите и възможностите за най-ефективно из-
ползване на карбонатната маса, като при това не се 
пренебрегват и силикатните метаморфити в Родопи-
те.
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РЕЗ МЕ

В доклада е разгледана дейността на държавното дру-
жество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД по изпълнението на 
дейностите по мониторинга във връзка с ликвидиране 
на последствията от проучването, добива и преработка-
та на уранова суровина в обектите и засегнатите райо-
ни. Посочени са нормативните документи с отношение 
към дейностите по мониторинга, неговите основни и 
специфични цели. Разгледана е организацията на систе-
мата за мониторинг след прекратяване на уранодобива, 
подробно са описани видовете мониторинг и констати-
раните проблеми. Експертите от дружеството обобща-
ват, че е необходимо да се приложи така известният и 
препоръчан от експертите на МААЕ структуриран под-
ход за вземане на решения с участие на всички заинте-
ресовани страни.

КЛ ОВИ Д МИ  мониторинг, уранодобив, норма-
тивни документи

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД е държавно дружество, 
създадено с Постановление на Министерски 
съвет (ПМС)  74 1  г., на което се възлага 

организацията и контрола на дейностите по ликвида-
ция, техническа и биологична рекултивация и изпълне-

нието на свързаните с това дейности по водовземане, 
пречистване, заустване и мониторинг на руднични води, 
както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране 
на последствията от проучването, добива и преработка-
та на уранова суровина в обектите и засегнатите райони, 
съгласно Приложение  1към същото постановление.

Доклад  и несен На но-те ни еска кон еренция с ме д народно астие Геоте нологи ни методи а и вли ане на ран  
17 октомври 2019 г  Национален дом на на ката и те никата  Со ия
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с ласно изискванията на БИ Е и подзаконовите 
нор ативни актове по прила ането у“  

Съгласно чл. 110 от НРЗ „Вси ки ведо ства и риди ески 
лица, на които е в зло ено изв р ването на ониторин  и 
контрол на акторите на околната среда, ин ор ират не-
забавно ор аните на д р авния здравен контрол за всеки 
слу а  на установени за рсявания“.

l Наредба за реда за издаване на лицензии и разре-
шения за безопасно използване на ядрената енер-
гия

l Правилник за организацията на работа на Кон-
султативен съвет към МИ за ликвидиране на по-
следствията от добива и преработката на уранова 
суровина

l Наредба 1 1 .11.1  г., За нормите за целите 
на радиационната защита и безопасност при лик-
видиране на последствията от урановата промиш-
леност в Република България. 

l Наредба 1 11.04.2011 г., за Мониторинг на води-
те, в сила от 2 .04.2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 20 от 
1 .0 .201  г. Глава шеста, Собствен мониторинг

l Наредба 2 0 .0 .2011 г. за издаване на разре-
шителни за заустване на отпадъчни води.

р г о р о о о о о
о ор г

- Решенията на КС към МИЕТ в Протоколи 
71 2 .0 .2007 г., 7 2 .01.2007 г., 7  

1 .0 .200  г. и 2 04.02.200  г. от заседанията 
на КС към МИЕТ, обосноваващи показателите за 
лабораторни анализи, честотата на наблюдения 
при отделните пунктове от ведомствената мони-
торинговата мрежа (ВММ).

- Становище на НЦРРЗ с предложение за включ-
ване в програмата за мониторинг, писмо изх.  
РЕМР-04-11 2 .04.201  г.

- Становище на МОСВ с писмо изх. 2 -00-
2 22.0 .201  г.  

- Разрешително за заустване на отпадъчни води 
в повърхностни води за експлоатация на обект 
ПСОВ, с. Елешница,  4 720012 12.0 .200  г., 
издадено от директора на БД на Западно-бело-
морски район, с продължен срок на действие – 
27.10.201  г.

- Разрешително за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води за експлоатация на обект „Бя-
лата вода“,  11200 1 0 .12.2011 г., издадено 
от директора на БД на Западно-беломорски район, 
с решение за изменение   РР- 0 04.0 .201  г.

- Разрешително за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води за експлоатация на обект хвос-
тохранилище „Бухово“   1 1 001 0.0 .201  г., 

Както се вижда от посоченото по-горе една от основни-
те дейности на дружеството е мониторинг, за което се 
отнася и настоящия доклад.

За изпълнението на дейностите по мониторинг, „Екоин-
женеринг-РМ“ ЕООД изготвя Програма за мониторинг, 
която следва да се съгласува с МОСВ, след което се 
представя за приемане от КС към МИ и утвърждаване 
от Министъра на икономиката. 

о ор о  за извършване на дей-
ностите по мониторинг е  С г

о р о р р г
р о

В чл.1, ал.2 от ПМС 74 1  г. за ликвидиране на по-
следствията от добива и преработката на уранова суро-
вина е посочено, че  „Де ностите по ал  се ос ществяват 
в з основа на проекти, с етни доку ентации и  про ра и, 
в ит о п ов  з  об тв  о итори г  водит , 
за всеки обект или де ност  Де ностите по водовзе ане, 
пре истване, заустване и ониторин  на водите за раз ле -
даните обекти се изв р ват в с ответствие с условията в 
разре ителните, издадени по реда на акона за водите”.

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД има издадена лицензия за 
дейности с източници на йонизиращи лъчения – регене-
рационна очистка на йонообменни смоли серия „О“ Рег. 

 7 17.0 .201  г. от председателя на А Р.

На основание чл. 1  от Закона за безопасно използване 
на ядрената енергия (ЗБИ Е) лицата, които извършват 
дейности с източници на йонизиращи лъчения са длъж-
ни  да извършват о итори г  р ди ио ит  р т -
ри ти и  р бот т  и о о т  р д .

р г ор о р о о о
о о о ор г

l Закон за безопасно използване на ядрената енер-
гия, обн., ДВ, бр.  от 2 .0 .2002 г., изм., бр. 7 
от 1 .01.201  г., бр. 77 от 1 .0 .201  г., в сила от 
1.01.201  г.

l Закон за водите, обн. Дв. бр. 7 27.07.1  г., 
посл. изм. и доп. в ДВ. брой  , от дата .7.201  г. 
В допълнителните разпоредби, в т. 100 е дадено 
определение за „Руднични води“ - водите, които 
изтичат на повърхността от действащи или и ви-
дир и и одобив и об ти  в ит о об ти 

 г от о оги  добив  пр з и и и и о д и 
изр бот и

l Закон за опазване на околната среда от 2002 г., 
последно изм. ДВ.бр.  от  Май 201  г. 

l Наредба за радиационна защита (НРЗ) – 201  г. 
чл. 10 , ал. 2. „Видовете ситуации на с ществуващо 
обл ване  вкл ват

	  обл ване вследствие на за рсяване на терени
ра они с остат ни радиоактивни атериали от

 а  преди ни де ности, които нико а не са подле али 
на ре улаторен контрол или не са били ре улирани 
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издадено от директора на БД Дунавски район със 
срок на действие 0.0 .2021 г.

- Решение 1 1 0 .01.201  г. за продължаване 
срока на действие (01.12.2020 г.) на разрешително 

1 720004 01.12.200  г. за заустване на замър-
сени с уран руднични води в обект „ ора“

- Решение 1 20 0 .01.201  г. за продължаване 
срока на действие (01.12.2020 г.)  на разрешител-
но 1 72000 01.12.200  г. за заустване на за-
мърсени с уран руднични води в обект „Искра“.

ЦЕЛИ НА МОНИТОРИНГА

Съгласно т. 2  от Допълнителните разпоредби на ЗБИ-
Е е посочено, че  „Мониторинг“ е измерване на радиа-

ционни или други параметри за целите на оценка или 
контрол на радиационното облъчване, както и тълкува-
нето на резултатите. 

Съгласно т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗООС 
е посочено, че  „Мониторинг на околната среда е съби-
рането, оценката и обобщаването на информацията за 
околната среда чрез непрекъснато или периодично на-
блюдение на определени качествени и количествени 
показатели, характеризиращи състоянието на компо-
нентите на околната среда и тяхното изменение в ре-
зултат на въздействието на природни и антропогенни 
фактори“.

О  е  Да се осигури ограничаване на облъчването 
за населението  и представителни групи от него до опре-
делените нормативни нива чрез прилагане на изисква-
нията и мерките за радиационна защита, наблюдение, 
анализ и оценка на радиационните характеристики на 
компонентите на околната и работната среда.

С е  е

l Проследяване за продължителен период от време 
динамиката и тенденциите в поведението на уста-
новените радионуклиди в районите на закритите 
уранодобивни обекти.

l Предоставяне на информация на компетентните 
държавни органи за оценка на дозовото натовар-
ване на населението и представителни лица от 
него.

l Предоставяне на информация на компетентните 
държавни органи за състоянието на околната сре-
да в районите на закритите уранодобивни обекти, 
както и информация за обществеността относно 
отсъствието на здравно-екологичен риск за насе-
лението и представителни лица от него.

Целите на мониторинга се постигат с решаването на 
следните основни задачи

l Поддържане на изградената мониторингова мре-
жа за наблюдение и контрол върху състоянието 
на околната среда в районите на закритите урано-
добивни обекти

l Следене и регистриране динамиката в изменение-
то на радиационните показатели на компонентите 
на околната среда и радиационните характеристи-
ки на работната среда в районите на обектите  

l Създаване и поддържане на оперативна база дан-
ни с резултатите от извършените наблюдения и 
измервания, анализи и оценка на динамиката в 
поведението на замърсителите във времето за 
оценка на статуса на обектите

l На база на получените резултати от мониторинга 
на закритите обекти от уранодобива се извършва 
оценка за изготвяне на проекти за ремедиация на 
околната среда

l Регистриране и оценяване на промените в резул-
тат на естествени процеси, човешка дейност, вкл. 
от възстановителни  дейности

l Актуализация на съществуващата мрежа за мони-
торинг

l Създаване на информационна база данни за кон-
трол и вземане на управленски решения, при-
лагане на мерки и предприемане на действия и 
възможност за ранно предупреждение и предо-
твратяване на опасност от пренос на трансгранич-
но замърсяване

l Изготвяне на годишен доклад в резултат от извър-
шените дейности по мониторинг и издаване на ин-
формационен бюлетин.

Тези задачи определят обхвата на мониторинга като 
един непрекъснат процес от наблюдения, анализ, оцен-
ка и контрол. 

С ЕСТВ ВА О ОЛО ЕНИЕ

р   с с ем   мо ор  с е  
ре р е  р о о

С ПМС  1  от 1 2 г. е прекратена дейността по добив 
на уран. Дружеството „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД изпъл-
нява комплексен радиационен мониторинг на околната 
среда в районите на закритите уранодобивни обекти в 
Р. България чрез приета от Консултативен съвет към 
МИ и одобрена от министъра на икономиката Програма 
(обикновено 4-ри годишна).

Организацията на системата за мониторинг, проектира-
не, изграждане и експлоатация на мрежите за наблю-
дение на околната среда в повлияните от урановата 
промишленост райони  е на основание „Инструкция за ор-
анизация на систе а за ониторин , проектиране, из ра -

дане и експлоатация на ре и за набл дение на околната 
среда в повлияните от урановата про и леност ра они“, 
утвърдена от председателя на Комитета по енергетика, 
отменена с ПМС 02 12.12.2007 г.

В допълнение, при проектиране и изграждане на мрежа-
та за мониторинг, както и организацията на системата 
за мониторинг на околната среда са взети  предвид и из-



ЕКОЛОГИЯ

53ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ    4-5/2019

готвените Радиоекологични оценки и прогнози (РЕОП) 
и Хидроекологични оценки и прогнози (ХЕОП) за обек-
ти, попадащи в обхвата на Приложение 1 към ПМС 

74 1  г.  

Всички обекти и дейностите, които се извършват от 
„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, попадат в ситуации на съ-
ществуващо облъчване, съгласно разпоредбите на чл. 
10 , ал. 2 от Наредбата за радиационна защита.  

Съгласно изискванията на приложимата нормативна 
уредба в Р. България, обхватът на „Програмата за мони-
торинг на обектите съгласно ПМС   г.“, следва 
да включва следните видове мониторинг

l Мониторинг на води

l Радиационен  и нерадиационен мониторинг на 
води

l Собствен мониторинг на води

l Мониторинг на работната среда

l Мониторинг на почви и дънни утайки

l Мониторинг на въздух

l Геостатичен мониторинг

Оглед и оценка състоянието на обектите и мониторинго-
вите пунктове.

о ро о о с е  о е е мо ор

Мо ор   р  о

Дейностите по добив на уран в Р. България са прекра-
тени с ПМС 1 1 2 г. Дружеството „Екоинжене-
ринг-РМ“ ЕООД не извършва производствена и стопан-
ска дейност. Дейностите, които Възложителя извършва 
са в съответствие с посочените в чл. 1, ал. 1 от ПМС 

74 1  г., като една от основните дейности е мони-
торинг на руднични води в районите на закритите ура-
нодобивни обекти.

Водите, които подлежат на мониторинг са т тв о из-
ти и води (изливни руднични води от затворени мин-
ни изработки, като щолни, сондажи, шахти и др.) в райо-
ните на закритите уранодобивни обекти в Р. България, 
съгласно приложение  1 към ПМС  74 27.0 .1  г.).

Съгласно изискванията на чл.  от Наредба  2 за изда-
ване на разрешителни за заустване на отпадъчни води, 
заустването на т тв о изти и води   ит  з  
з тв   отп дъ и води. 

Съгласно изискванията на чл. 7 от същата Наредба 2  
„Не се издават разре ителни за заустване на изи ески 
лица, риди ески лица и едноли ни т р овци, оито т 
р зр ит о з  водовз , издадено по реда на ако-
на за водите В  и или до овор за предоставяне на водна 
услу а от „ВиК“ оператор“. 

Съгласно изискванията на приложимата нормативна 
уредба, Възложителят извършва радиационен монито-
ринг и нерадиационен на руднични води и собствен мо-

ниторинг на руднични води, съгласно издадените разре-
шителни за заустване.

Извършването на радиационен мониторинг на води, де-
финирани като естествено изтичащи води в районите 
на закритите уранодобивни обекти в Р. България се из-
вършва ъг о изи в и т   р дб    г. за 
нормите за целите на радиационната защита и безопас-
ност при ликвидиране на последствията от урановата 
промишленост в Република България.

Тъй като „Инструкция за ор анизация на систе а за о-
ниторин , проектиране, из ра дане и експлоатация на 

ре и за набл дение на околната среда в повлияните от 
урановата про и леност ра они“, утвърдена от предсе-
дателя на Комитета по енергетика е отменена с ПМС 

02 12.12.2007 г. и към настоящия момент няма нор-
мативен документ, който да регламентира извършване-
то на дейностите по мониторинг. 

Във връзка с гореизложеното, „Екоинженеринг-РМ“ 
ЕООД предлага в обхвата на бъдещата програма за мо-
ниторинг да бъдат включени и нерадиационни показа-
тели (например  , , 4 ,  и др. при необходимост)

Со с е  мо ор   р  о

Освен радиационен мониторинг на руднични води, кои-
то са естествено изтичащи води, „Екоинженеринг-РМ“ 
ЕООД следва да извър в  и об тв  о итори г на 
руднични води съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 
от Наредба 1 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, 
издадена от министъра на МОСВ, а именно   „ обствен 

ониторин  на водите се прове да и от дру и лица изв н 
посо ените в ал  , ко ато това се изисква по силата на из-
даден нор ативен или ад инистративен акт“.

р дб   от  г  з  о итори г  водит  се 
прилага само съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 и 
не се прилага в останалите случаи, тъй като в чл. 2. от 
нея е посочено  „Тази наредба не се прила а за ониторин  
на води, прове дан от ко петентните ор ани на Министер-
ство на здравеопазването, в изп лнение на разпоредбите 
на л   от акона за водите, о о ор г
о р р о “

На „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД са  издадени администра-
тивни актове – разрешителни за заустване във връзка 
с работата на инсталациите за сорбционна очистка на 
замърсени с уран руднични води  (ИСОЗУРВ) на обекти  
„ ора“,  „Искра“, „Бялата вода“, за обект  хвостохранили-
ще „Бухово“ и обект  ПСОВ-Елешница. 

ро о ог о ор г на реки (биотичен и тро-
фичен индекс) и  индекс (   - ) 
- обект „Бялата вода“-река Очушница преди и след точ-
ката на заустване на ИСОЗУРВ е част от собствения 
мониторинг. Извършва се в съответствие с Плана за 
собствен мониторинг и аповед  РД-   
на министъра на околната среда и водите.

Получените протоколи с резултати се представят в РИО-
СВ - София и Басейнова дирекция – ИБР, Пловдив.
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Анализът на резултатите  през последните  години    по-
казва добро екологично състояние  във водния обект  
(р. Очушница), поради което Дружеството ще предприе-
ме мерки за отпадане на този вид мониторинг. 

Мо ор   о     

Пробовземане и анализ на почви и дънни утайки се из-
вършва съгласно изискванията на приложимите стан-
дарти от акредитирана лаборатория – външен изпълни-
тел, който се определя по реда на ЗОП. Извършват се 
анализи по радиационни показатели.

Мо ор   

Целта на този вид мониторинг е да се извършват  из-
мервания на обемната активност на радон в районите 
на закритите уранодобивни обекти – устията на минни-
те изработки – щолни, шахти, шурфове, вентилационни 
комини и др. 

Измерванията се изпълняват от експерти на Друже-
ството с калибриран преносим монитор за радон тип 

 2000, собственост на „Екоинженеринг-РМ  
ЕООД.

Мо ор   р о  сре

Извършва се съгласно изискванията на чл. 71 и чл. 72 
на Наредбата за радиационна защита и утвърдената 
Про ра а за радиационен ониторин  на работната среда 
на обектите с изто ници на онизиращи л ения към „Еко-
инженеринг-РМ“ ЕООД  от 201  г., редакция 2. Извършва 
се от служители с придобита правоспособност за ра-
бота с И Л – дозиметрист от звено „Мониторинг“ към 
Възложителя с помощта на калибрирана преносима 
дозиметрична апаратура, собственост на „Екоинжене-
ринг–РМ“ ЕООД. 

Те о о  о ро  се изпълнява съгласно из-
искванията на Технологичния регламент на трите ИС-
ОЗУРВ – „ ора“, „Искра“ и „Бялата вода“ чрез пробовзе-
мане и анализ на водни проби (филтрат) на вход изход 
на инсталациите и проби от сорбент на пункт буферен 
резервоар богата смола. Освен това се предвижда взе-
мане и анализ на контролни проби от утаителните ре-
зервоари (технологични утайки).

ро о ем е    е о о е ро  се из-
вършва съгласно изискванията на приложимите стан-
дарти от акредитирана лаборатория – външен изпълни-
тел, който се определя по реда на ЗОП.

Резултатите от анализа на  всички видове проби се 
представят с протокол и по образец, които служат за 
оптимизиране и управление на технологичните процеси 
в съответните инсталации съгласно изискванията на 
Раздел  на НРЗ. 

Геос е  мо ор  с е  с е  
 ос о р  „Б о о  с ро  о о   

 ос о р е „Е е   
    м е о

С изпълнението на тези наблюдения и контрол се цели

- изпълнение на геодезични измервания на изгра-
дената мрежа от основни геодезични точки и ре-
пери за следене на хоризонтални и вертикални 
деформации на стените на хвостохранилищата

- измерване на дълбочините на водните нива в 
пиезометрите разположени по профили в стените  
и телата  на хвостохранилищата

- обработка на данните от пиезометричните измер-
вания за определяне на фактическото положение 
на депресионните криви в телата и стените на 
хвостохранилищата  

Всички геодезически работи по изследване на деформа-
циите се изготвят съобразно следните документи

- Инструкциите за експлоатацията на хвостохрани-
лищата „Бухово  и „Елешница

- Инструкция за изследване на деформациите на 
сгради и съоръжения чрез геодезични методи
КАБ ГУГК 1 0 г. 2

- Инструкция за нивелаци  –ви и  -ри клас изда-
дена през 1 0 г., от ГУГКК (Главно управление по 
геодезия картография и кадастър

- Инструкция РД-20-20-2 20.0 .2011  г., за опреде-
ляне на геодезически точки с помощта на глобал-
ни навигационни спътникови системи ( ) Д.в. 
БР.7 11.10.2011 г. 4 .

Геодезичните и пиезометричните измервания на хвос-
тохранилище „Елешница  се извършват веднъж годиш-
но.

Геодезичните измервания за стабилитета на хвостохра-
нилищата и пиезометричните измервания се извърш-
ват от външен изпълнител, който следва да притежава 
удостоверение за пълна проектантска правоспособност 
по част „Геодезия“. Изпълнителят се определя по реда 
на ЗОП. Резултатите от измерванията за стабилитета 
на стените и състоянието на депресионните криви се 
представят с подробни доклади, които предварително 
се приемат от технически експертен съвет на „Екоинже-
неринг-РМ“ ЕООД, с участието на външни експерти.

О е   о е  с с о е о  о е е 

С изпълнението на тази дейност се цели поддръжка на 
мониторинговата мрежа (ММ). Обикновено се изпъл-
нява двукратно през пролетта ( -во -ро тримесечие) и 
есента ( -то тримесечие) чрез обход, оглед на със-
тоянието на обектите и мониторинговите пунктове в 
тях, състояние на пътищата за достъп, състоянието на 
мониторинговата мрежа в обектите (репери, маркиров-
ка, водоотливни тръби на затворени и приобщени към 
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околния релеф устия на щолни, състояние на затваря-
щите стени, измерване на дебита на рудничните води и 
др.).

Те ес о  ро о  ос р е  мо ор

За изпълнението на дейностите по мониторинг е необхо-
димо да се разполага с подходяща за целите на монито-
ринга апаратура и оборудване - (или да се закупи нова) 
преносима дозиметрична апаратура за измерване на 
повърхностно  и  замърсяване и мощността на дозата 
гама лъчение), преносим апарат за , , ел.проводи-
мост, разтворен кислород, комплект инструменти (елек-
трически и механични) за извършване на ремонтно-въз-
становителни дейности, материали, консумативи  и др.

Транспортни средства – дружеството разполага с висо-
ко проходим автомобил подходящ за движение по силно 
пресечени терени (черни горски пътища).

За изпълнение на де ностите по мониторинг дру еството разпо-
лага с екип от експерти с необ одимата квалификация и опит към 
звено Мониторинг  за изпълнение на де ностите по мониторинг, 
които са определени в атно-длъ ностното разписание  

РОБЛЕМИ И РЕДИЗВИКАТЕЛСТВА РЕД  
„ЕКОИН ЕНЕРИНГ РМ“ ЕООД 

Едно особено важно остоятелство, което следва да се 
има предвид при изпълнение на всички дейности от 
страна на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, е че всички обек-
ти, попадащи в обхвата на Приложение 1 към ПМС 

74 1  г., са обекти в ситуация на съществуващо 
облъчване, с изключение на ИСОЗУРВ („ ора“, „Бялата 
вода“  и „Искра“) и ЛРО С – Елешница.

При изпълнение на дейностите по мониторинг са кон-
статирани следните проблеми

l липса на нормативна уредба, която да регламен-
тиура конкретното изпълнение на дейностите за 
съответния вид мониторинг. Използваната Ин-
струкция за организация на система за монито-
ринг, проектиране, изграждане и експлоатация на 
мрежи за наблюдение на околната среда в повли-
яните от урановата промишленост райони“, утвър-
дена от председателя на Комитета по енергетика, 
е отменена с ПМС 02 12.12.2007 г. и до насто-
ящия момент не е заменена с друг нормативен до-
кумент.

l Липса на законодателна рамка, която да е приета и 
одобрена от всички заинтересовани страни – как-
то от прилагащото дружество „Екоинженеринг-РМ“ 
ЕООД така и контролните органи – МОСВ, НЦРРЗ и 
регулаторния орган – А Р

l МОСВ и Басейновите дирекции определиха естест-
вено изтичащите води в районите на закритите 
обекти за добив и преработка на уран за отпадъч-
ни води, в резултат на което за последната една 
година и половина бяха наложени на дружеството 
над  акта за административно нарушение. Не се 
отчита и обстоятелството, че дейността по добив 

и преработка на уран е прекратена преди повече 
от 2  години.  В момента всички актове наложени 
на дружеството се обжалват в съда (районен или 
окръжен).

l Проблеми свързани със собствеността на тези 
терени  - създава големи затруднения при подго-
товка и реализация на проекти за ремедиация на 
околната среда в районите на закритите обекти за 
добив и преработка на уран.

ЗАКЛ ЕНИЕ

Екоинженеринг-РМ“ ЕООД предлага нееднократно

l Да се приложи така известният и препоръчан от 
експертите на МААЕ структуриран подход за взе-
мане на решения с участие на всички заитере-
совани страни, а именно да се създаде работна 
група с участие на представители на МИ, МОСВ, 
МЗ - НЦРРЗ, А Р, външни експерти от бизнеса, на-
учни институти и университети в сферта на ура-
нодобива и уранопреработката, която да разгле-
да съществуващата нормативна уредба, проучи 
и приложи препоръките на МААЕ и европейското 
законодателство, като синхронизира, актуализира 
и създаде законодателна рамка в сферта на така 
дефинираните „  , а именно  съгласно 
определение дадено от МААЕ това са обекти, кои-
то са работили в миналото, но при липса на зако-
нодателна рамка, в случая каквито са закритите 
обекти за добив и преработка на уран в страната.
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