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Поредната Седма 
национална на-
учно-техниче-

ска конференция с 
международно учас-
тие „Технологии и 
практики при подзе-
мен добив и минно 
строителство“ се 
състоя от 5 до 8 ок-
томври 2020 в СПА 
комплекс „Орфей“ – 
гр. Девин. В този фо-
рум, превърнал се 
вече в традиционен, 
взеха участие над 
75 минни специали-

сти. Общо бяха представени 24 доклада, обединени в 
следните научни направления:

l  Иновативни технологии и практики при подземен до-
бив и минно строителство; руднична геология.

l   Тунелно и метростроителство.

l  Маркшайдерско осигуряване на технологичните 
процеси при подземен добив и строителство.

l   Геомеханично осигуряване при подземни минни ра-
боти и строителство.

l  Технологии и практики при взривните работи.

Н ИОН Н Н НО НИ ОН Н И
Н О НО И НО О ИИ И И И

И О Н О ИВ И ИННО ОИ ВО

l  Безопасност на труда; вентилация и климатизация; 
икономически и социални аспекти при подземен до-
бив и строителство.

l  Обогатяване и опазване на околната среда.

l  Квалификация и реализация на кадри в подземния 
добив и строителството.

Главни организатори на събитието бяха Научно-техни-
ческият съюз по минно дело, геология и металургия и 
„Минстрой холдинг“ АД, а съорганизатори - институ-
ции, организации и фирми от бранша. Благодарение 
на активната дейност на Организационния комитет и 
Консултативния съвет беше осигурено предварител-
но отпечатване на сборника с доклади на Седмата 
национално научно-техническа конференция с из-
дателски съвет: проф. дтн инж. Николай Вълканов,
д-р Кремена Деделянова, проф. д-р Димитър Анастасов,
проф. д-р Кръстю Дерменджиев, проф. д-р Георги Ми-
хайлов, д-р Николай Георгиев.

С пълна убеденост следва да се подчертае, че пред-
ставените доклади отразяват съвременното равнище 
на практиките и технологиите при подземния добив и 
минното строителство. За това свидетелства фактът, 
че в разискванията активно участие взеха представи-
телите на производствените предприятия, които напра-
виха своите ценни препоръки: „Родопи еко проджектс“ 
ЕООД, „Горубсо Мадан“ АД, „КЦМ 2000“ АД, „Дънди пре-
шъс метълс Челопеч“ ЕАД, „Елаците-мед“ АД, „Минпро-
ект“ ЕАД, „Лъки инвест“ АД, „Джи Пи Груп“ АД и др.
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l  Петър Тодоров с доклада „Състояние и развитие на 
техниките за LI A  картографиране и мониторинг...“.

В работата на конференцията съществено място заеха 
доклади, свързани с перспективните и иновационните 
решения в практиката на подземния добив и минното 
строителство:

l  Славейко Господинов, Кремена Щерева, Николай 
Вълканов с доклада „Динамичната фаза на геодези-
ята - динамика на средата или динамика на мислене-
то“.
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Една от характерните особености, която не бива да се 
пропуска, е активното участие на млади специалисти, 
които демонстрират забележително самочувствие и 
увереност в работата си над изследователските зада-
чи:

l  Иван Табов и съавтори с доклада „Нов австрийски 
метод с използване на пробивно-взривни работи при 
строителство на тунел „Железница“;

l  Георги Лисев (в съавторство с Николай Георгиев) с 
доклада „Минно планиране“;

l  Цветан Балов с доклада „Анализ на възможните при-
чини за повишаване на раздробяването...“.

Винаги съм изтъквал, че в съвременни условия, кога-
то бурно се развиват числените методи за анализ и 
оценка на напрегнатото и деформирано състояние на 
масива, изключително значение придобиват руднични-
те измервания, осигуряващи адекватно съставяне на 
съответните геомеханични модели. В това отношение 
ролята на геодезичните и маркшайдерски измервания 
придобива все по-съществено значение в комплексния 
изследователски процес. На конференцията бяха пред-
ставени доклади, потвърждаващи тази тенденция:

l  Александър Цонков и съавтори с доклада „Оценка на 
възможностите за приложение на някои геодезични 
задачи ...“;

l  Христомир Христов и съавтори с доклада „Оптими-
зиране на безопасността при взривни работи в под-
земното строителство“;
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l  Милена Бегновска с доклада 
„Възможности за приложението 
на изкуствен интелект в марк-
шайдерското дело...“.

l  Сергей Михалев и съавтори с до-
клада „Приложение на безпилот-
ни летателни апарати при подзе-
мен добив...“.

l  Димитър Анастасов и Здравец 
Ефтимов с доклада „VC -рейсбо-
ринг технология за добив в слож-
но-структурни находища“.

Не бива да се подценява участието 
на утвърдени колективи и отделни 
изследователи, които са завоювали 
авторитет и продължават да бъдат 
активна движеща сила в процесите 
на проектиране и последваща реа-
лизация на технологични решения в 
сложни природни условия:

l  Николай Жечев за докладите“ 
Особености на конструктивни-
те проблеми при реконструкция 
на тунели: геоложко и конструк-
тивно обследване“ (първа част); 

„Планиране и моделиране“ (втора 
част).

l  Георги Стоянчев, Кръстю Дермен-
джиев, Георги Дачев за доклада 
„Изследване на поведението на 
носещата способност на различ-
ни типове фрикционни анкери...“.

За високия авторитет на конфе-
ренцията говори засиленият инте-
рес на изложителите, взели учас-
тие с подходящи презентации и 
изложения: „ВиаКон България“ ЕООД, 
„Джи Пи Груп“ АД, „САФ Холанд Бъл-
гария“ ЕООД. Специално внимание 
следва да се отдели на присъствие-
то на една от водещите консултант-
ски фирми в света S  Consulting, 

. Нейните представители Крис 
Брей и Стефан Зехиров бяха впечат-
лени от равнището и съдържание-
то на представените доклади и на 
свой ред запознаха присъстващите 
с една своя разработка Управление 
на риска при изготвяне на проекти, 
посредством изследвания на ком-
промисни решения. 

Организаторите бяха осигурили въз-
можност за дистанционно участие 
чрез системата BigBlueButton и пред-
ставяне на доклади на конференция-
та от специалисти, възпрепятствани 
да присъстват в Девин.

Трябва да се отбележи активното 
участие с въпроси и дискусии по 
темите на докладите от страна на 
участниците в конференцията.

За успешното провеждане на Седма-
та научно-техническа конференция 
с международно участие „Техноло-
гии и практики при подземен добив 
и минно строителство“ специални 
комплименти следва да се отправят 
към главните организатори в лице-
то на д-р инж. Кремена Деделянова, 
председател на НТС по МДГМ и лю-
безните домакини от „Минстрой хол-
динг“ АД с председател на Съвета на 
директорите проф. дтн инж. Николай 
Вълканов, осигурили отлични усло-
вия за работа и развлечение.
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На 22.10.2020 г., в тържествената атмосфера на 
аула „Максима“, при засилени противоепиде-
мични мерки се проведе честване на патронния 

празник на МГУ „Св. Иван Рилски“ и приобщаване на 
студентите първокурсници от прием 2020 г. към гилди-
ята на миньорите и геолозите на България. Празникът 
се проведе в нов, хибриден формат, който позволи да 
бъде съчетано традиционното за МГУ „Св. Иван Рил-
ски“ събитие с възможностите на дигиталните тех-
нологии. Това осигури възможност на участниците и 
гостите да се включат, както на живо в залата, така и 

дистанционно (онлайн), независимо в коя част на света 
се намират. На празника присъстваха зам.-министри в 
Министерството на образованието и науката и в Ми-
нистерството на енергетиката в Република България, 
народни представители в 44-тото Народно събрание, 
посланици, ректори, представители на висши училища, 
представители на най-големите компании от минерал-
но-суровинната индустрия на България, кметове на об-
щини, преподаватели, служители, студенти, приятели и 
други гости. 
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Поздравления поднесоха: Жечо 
Станков - зам.-министър в Министер-
ството на енергетиката в Република 
България; проф. дтн инж. Николай 
Вълканов - председател на съвета 
на настоятелите на МГУ „Св. Иван 
Рилски“, председател на Българска-
та минно-геоложка камара, предсе-
дател на съвета на директорите на 
„Минстрой Холдинг“ АД; Доминик 
Хамерс - изпълнителен директор на 
„Геотехмин“ ООД; д-р инж. Илия Гър-
ков - вицепрезидент на „Дънди Пре-
шъс Металс“ и изпълнителен дирек-
тор за България, зам.-председател 
на Българската минно-геоложка 
камара, член на съвета на настояте-
лите на МГУ „Св. Иван Рилски“; проф. 
д-р Иван Кралов – ректор на Техни-
чески университет - София; Петко 
Горанов - кмет на район „Студентски“

Димитър Цоцорков - председател на 
Надзорния съвет на „Асарел- Медет“ 
АД връчи специалната стипендия 
„Лъчезар Цоцорков“, присъждана 
от Фондация „Асарел“. От името на 
„Геотехмин“ ООД и нейните дъщерни 
дружества „Елаците мед“ АД, „Гео-
строй“ АД и „Геотрейдинг“ АД,  Доми-
ник Хамерс - изпълнителен директор 
на „Геотехмин“ ООД връчи чек за 20 
едногодишни стипендии за отличен 
успех на студенти от МГУ „Св. Иван 
Рилски“. Проф. дтн инж. Николай 
Вълканов - председател на съвета 
на настоятелите на МГУ „Св. Иван 
Рилски“, председател на Българска 
минно-геоложка камара и предсе-
дател на съвета на директорите на 
„Минстрой Холдинг“ АД връчи сти-
пендията на Българската минно-ге-
оложка камара на студентката Мая 
Минкова, специалност „Биотехноло-
гия“ и специалната награда-стипен-
дия на „Минстрой – Холдинг” АД на 
Иван Чаушев, специалност „Хидро- 
геология и инженерна геология“.

Съгласно традицията, по случай 
деня на патрона, защитник и покро-
вител Свети Иван Рилски и 67-мата 
годишнината на университета бе из-
вършен празничен водосвет от отец 
Антоний от Патриаршеската кате-
драла - храм-паметник „Св. Алексан-
дър Невски“.

Със специален ритуал и полагане 
на клетва проф. Копрев приобщи 
студентите първокурсници към общ-
ността на миньорите и геолозите в 
Република България.

МГУ „Св. Ив. Рилски“

О          Н
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Признателен съм на целия екип, че посвети филма 
на проф. Цоцорков и се радвам, че животът сбъдна 
мечтата на баща ми да стъпи на Антарктида. Той 
беше прозрял, че Леденият континент предизвик-
ва пределите на нашия дух и възможности, но и 
разкрива нови хоризонти пред знанието и бъде-
щето. Гордееше се, че там ние сме сред водещите 
нации на планетата. За него Антарктида доказва-
ше, че българинът умее да успява, независимо от 
трудностите. „Асарел-Медет“ е сред първите, кои-
то подкрепят нашите антарктици още от 1995 г. и 
така се създаде един мост на приятелство, който и 
днес продължава да свързва Панагюрище с Леде-
ния континент. Това е вдъхновяващ пример за се-
мейната ни фондация „Лъчезар Цоцорков“, чиято 
мисия е да протяга ръка на добри дела, да подкре-
пя значими каузи и да окрилява – така, както баща 
ми го правеше“,  каза Димитър Цоцорков.

С премиерата на филма „Танцът на пингвините“, на 
16 октомври,  в кино „Модерен театър“ в Пана-
гюрище, беше почетена 75-ата годишнина от рож-

дението на проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Режисьор на 
документалната продукция е Ема Константинова, зад 
камерата е операторът Румен Василев, а музиката е на 
Теодосий Спасов и Християн Цветков, които създадоха 
най-новия си албум на Ледения континент.

Преди прожекцията, организаторите на събитието - 
фондациите „Лъчезар Цоцорков“ и „Цоцорков род“, от-
личиха най-добрите в Националния ученически конкурс 
по случай Съединението на България. Призьорите бяха 

О О О ИНИ О О НИ О
Н О О О ОВ С ФИЛМА „ТАНЦЪТ НА ПИНГВИНИТЕ“

О             

Филмът е заснет по време на последната ни екс-
педиция до Антарктида и решихме да го посветим 
на проф. Цоцорков заради подкрепата му към нас 
през годините. Защото благодарение на него наша-
та база на ледения континент премина в 21 век“, 
каза ръководителят на българските антарктици 
проф. Христо Пимпирев, който е и продуцент на 
филма.
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Кои са отличените в традицион-
ния конкурс „Мениджър на го-
дината 2020“ обявиха органи-

заторите от списание „Мениджър“. 
В последното издание по традиция 
бе присъден и специалният приз на 
името на проф. д-р Лъчезар Цоцор-
ков „За развитие на регионите“. Отли-
чието на тазгодишния носител Иван 
Чернев, председател на Управител-
ния съвет на „Кауфланд България” 
ЕООД, бе връчено от председателя 
на Надзорния съвет на „Асарел-Ме- 
дет“ АД Димитър Цоцорков. Това се 
случи на знаково място - в Нацио-
налния исторически музей, където 
в отсъствието на оригинала блести 
златното копие на Панагюрското съ-
кровище. То беше дарено от минната 
компания на столицата след изграж-
дането на новия музеен трезор в 
Панагюрище, където шедьовърът се 
завръща ежегодно. 

От мотивите на журито стана ясно, 
че носителят на специалната награ-
да тази година се откроява с впечат-
ляващи резултати, измерени чрез 
изготвената от компанията „Делойт“ 
методология за конкурса. Системата 
за оценка включва постижения в об-
ласти като устойчива заетост, зелени 
инвестиции, инициативи със значи-
мо въздействие за развитие на мест-
ните общности. 

За втора поредна година дама получи 
статуетката на победител в конкурса 
„Мениджър на годината“. Престижно-
то отличие бе присъдено на Милена 
Драгийска, главен изпълнителен 
директор на „Лидл България“ ЕООД. 
Името ѝ бе обявено от президента 
Румен Радев в присъствието на ос-
таналите финалисти от „златната де-
сетка“ на конкурса. Най-интересното 
от тазгодишната церемония ще бъде 
показано в специално изработен до-
кументален филм, който ще бъде из-
лъчен от Би Ти Ви на 29 ноември.

Припомняме, че проф. д-р Лъче-
зар Цоцорков е вторият носител на 
наградата „Мениджър на година-
та“, като я получи през 2009 г., а от 
2018 г. насам на негово име е учреде-
на специалната награда за развитие 
на регионите. 

„Асарел-Медет” АД

наградени от председателя на Над-
зорния съвет на „Асарел-Медет“ АД 
Димитър Цоцорков. Той поздрави 
победителите в конкурса и благода-
ри на всички, които уважиха годиш-
нината от рождението на бележития 
предприемач и родолюбец.

Като прелюдия към предстоящата 
прожекция Теодосий Спасов и кита-
ристът Християн Цвятков изпълниха 
две от композициите си, създадени 
по време на престоя им на Ледения 
континент - „Да те чакам вечно мога 
аз” и „Танцът на пингвините”.

„Асарел-Медет” АД

Димитър Цоцорков поздрави Иван 
Чернев с отличието, като подчерта, че 
наградата ще позволи на двете ком-
пании да реализират общ благотво-
рителен проект.

Пожелавам още много успехи на 
финалистите в конкурса и нека 
бизнесът да инвестира в разви-
тието на своите региони, защото 
най-голямото златно съкровище 
са хората, които живеят работят 
и мечтаят там“, сподели Дими-
тър Цоцорков при връчването 
на приза.

Д        Н   
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По време на изслушването въпросите на Съда са били 
концентрирани върху небалансираността на разходите 
спрямо ползите за околната среда - въпрос, повдигнат 
от Полша и особено върху ползите, свързани със здра-
вето на гражданите на ЕС, както бе посочено от Коми-
сията, като това доведе до много строги НДНТ-СЕН.

Най-интересният въпрос повдигнат от Съда обаче. 
се отнася до решението на Европейската комисия да 
отхвърли молбата на Полша да използва системата 
от Договора от Ницa за претегляне на гласовете при 
гласуване с квалифицирано мнозинство вместо насто-
ящата система от Лисабонския договор за гласуване, 
при която се изисква двойно мнозинство. По-ранната 
система за гласуване с квалифицирано мнозинство 

На 30.10. т.г. ФНТС проведе юбилейно честване, в 
което обедини 135-годишнина от създаването на 
Първото техническо дружество у нас, 115 години 

от рождението на един от заслужилите председатели 
на НТС, проф. инж. Васил Пеевски и отбеляза тради-
ционният ден на благодарността, който обикновено се 
чества на 26 март. Форумът премина  под патронажа 
на президента Румен Радев. Валентина Танева, съвет-
ник на президента по образование, наука и иновации 
поднесе приветствие от негово име и връчи на пред-
седателя на ФНТС, проф. дтн инж. Иван Ячев Почетен 
знак на Президента на Републиката. Проф. Ячев изнесе 
тържествено слово. 

По повод юбилея и във връзка с навършване на кръгли 
годишнини УС на ФНТС награди с грамоти изявени чле-
нове на федерацията. Бяха получени множество поз-
дравителни адреси. Ръководството се бе погрижило 
за онлайн излъчване на юбилейното тържество, което 
завърши с концерт от приятна класическа музика, из-
пълнена от струнен квартет. На скромния коктейл при-
състващите имаха възможност да споделят спомени и 
планове за бъдещото развитие на научно-техническата 
дейност в дружествата и Федерацията.                

НТС по МДГМ

В НО В Н Н О И НИН
Н И Н Н НО НИ И И

На 22 септември т. г. генералният секретар на 
EURACOAL Брайън Рикетс изпраща писмо до 
членовете на Комитета по политика в облас-

тта на енергетиката и околната среда на EURACOAL 
и до Ръководната група на CURACOAL , с което ин-
формира, че на 17 септември 2020 г. в Съда на ЕС в 
Люксембург е проведено изслушване по жалбата на  
Република Полша срещу решението на Европей-
ската комисия, с което се установяват заключени-
ята относно най-добрите налични техники (НДНТ) 
за големи горивни   инсталации (ГГИ). Съдът на ЕС, 
установява, че Европейската комисия може да е 
действала незаконно. 

 И  Я       
  Н       
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от държавите членки бе приложи-
ма до 1 ноември 2014 г. и по молба 
на която и да е държава-членка - до 
31 март 2017 г. Процедурата по пре-
разглеждане на НДНТ за ГГИ започ-
на доста преди последната дата и от 
полска гледна точка едно гласуване 
с претегляне на гласовете би било 
много по-благоприятно, тъй като то 
позволява решенията да бъдат бло-
кирани по-лесно от „блокиращо мал-
цинство“‘ от държави членки. 

През октомври 2017 г. Полша 
подаде жалба срещу Европей-
ската комисия, в която моли 

Съда:
- да отмени Решение за изпълне-

ние (ЕС) 2017/1442 на Комисията 
от 31 юли 2017 г. за установяване 
на заключения за най-добрите на-
лични техники (НДНТ), съгласно 
Директива 2010/75/ЕС на Евро-
пейския парламент и на Съвета, 
за големи горивни инсталации 
(нотифицирано под документ С 
(2017 г.) 5225;

- да осъди Европейската комисия 
да заплати съдебните разноски. 

В последствие към жалбата се при-
съединиха България и Унгария.

В подкрепа на жалбата си жалбопо-
дателят се позовава на пет правни 
основания:

Първо правно основание, изведено 
от това, че Комисията е нарушила 
член 16, параграфи 4 и 5 от ДЕС, про-
четен във връзка с член 3, парагра-
фи 2 и 3 от Протокол № 36 относно 
преходните разпоредби, приложен 
към ДЕС и ДФЕС, чрез използване 
на неподходящ метод за изчислява-
не на квалифицираното мнозинство 
при приемане на обжалваното реше-
ние.

Второ правно основание, изведено от 
това, че Комисията е нарушила член 
3, параграфи 10 и 13 от Директива 
2010/75/ЕС, прочетен във връзка 
с приложение III към посочената 
директива, както и Решение за из-
пълнение 2012/119/ЕС, като е уста-
новила НДНТ-AEL (свързани нива 
на емисии) въз основа на неточни и 
непредставителни данни.

В специален коментар за списание „Минно дело и геология“ доказаният минен специалист 
ИНЖ. ЩЕРЮ ЩЕРЕВ припомня хронологията на събитията  и споделя своето мнение.

Съдът има сериозни съмнения от-
носно правното основание, посоче-
но от Европейската комисия в за-
щитата ѝ. Съдиите са отбелязали, че 
като се имат предвид разпоредбите 
на договорите, Комисията не е успя-
ла да докаже. че може да пренебрег-
не молбата на Полша. По този начин 
може да е било нарушено субектив-
ното право на държава-членка. В та-
къв случай това наистина изглежда 
сериозна грешка от страна на ЕК. 

Трето правно основание, изведено 
от това, че Комисията е наруши-
ла принципа на пропорционалност 
(член 5, параграф 4 от ДЕС, прочетен 
във връзка с член 191, параграф 2 от 
ДФЕС), като е установила прекомер-
но високи нива на НДНТ, които не са 
подходящи или съизмерими с пости-
гането предвидените ползи и цели, 
както и че не е извършила оценка на 
въздействието във връзка с обжал-
ваното решение.

Четвърто правно основание, изведе-
но от това, че Комисията е нарушила 
член 13, параграфи 4 и 5 от Директи-
ва 2010/75/ЕС, прочетен във връзка 
с член 3, параграф 12 от тази дирек-
тива и член 291, параграф 2 от ДФЕС, 
като е надвишил права, за които е 
признато, че ги има в член 13, па-
раграф 5 от Директива 2010/75/ЕС, 
в резултат на въвеждане на дерога-
ции от прилагането на заключенията 
за НДНТ чрез обжалваното решение, 
а не чрез изменение на Директива 
2010/75/ЕС.

Петото правно основание е изведено 
от това, че Комисията е нарушила 
член 3, параграфи 3 и 4 от Регла-
мент № 182/2011, злоупотребила 
е с правомощията си и е нарушила 
принципите на доброто управление, 
като е въвела, без да позволи пред-
варително обсъждане, съществени 
изменения в проект на обжалваното 
решение в деня на гласуването от 
комитета, посочен в член 75 от Ди-
ректива 2010/75/ЕС, относно стано-
вището му по този проект.

След три години умувания Европей-
ският съд излиза само със „сериоз-
ни съмнения относно правното ос-
нование, посочено от Европейската 

комисия в защитата ѝ. Съдиите са 
отбелязали, че като се има пред-
вид разпоредбите на договорите, 
Комисията не е успяла да докаже, 
че може да пренебрегне молбата 
на Полша. По този начин може да е 
било нарушено субективното право 
на страната членка. В такъв случай 
това наистина изглежда сериозна 
грешка от страна на Европейската 
комисия.” 

За нас потърпевшите действията на 
Европейската комисия не са невол-
на грешка. Би било неволна грешка, 
ако е пропуснат и нарушен един па-
раграф. Нарушението на пет  говори 
за съзнателно, грубо нарушаване на 
правата на Полша за да се прокара 
непопулярно решение, ощетяващо 
и много от страните членки, които 
разчитат на местните си енергийни 
ресурси.

Присъдата по делото вероятно ще 
бъде издадена в началото на 2021 г., 
повече от три години след подава-
не на молбата. Това протакане буди 
съмнение, дали Европейският съд 
не търси формулировка да оправдае 
ЕК, която с всички средства се опит-
ва да наложи „зелената сделка” пре-
ди да е изтекъл мандата ѝ. Изисква-
нията относно най-добрите налични 
техники/технологии в резултат на 
обжалваното решение на Комисията 
влизат в сила от 17 август 2021 г., 
ако вследствие на окончателното за-
ключение на Европейския съд то не 
бъде отменено. Интересен е въпро-
сът, дали една осъдителна присъда 
би повлияла върху ръководителите 
на Европейската комисия и парла-
мент и техните прийоми, с които те 
налагат „зелената сделка”?

Присъдата по делото вероятно ще 
бъде издадена в началото на 2021 
година, над три години след молба-
та. Изискванията относно най-до-
брите налични техники в резултат на 
обжалваното решение на Комисията 
влизат в сила от 17 август 2021 г.

Писмото на генералния секретар на 
EURACOAL Брайън Рикетс е предоставено 

от „Мини Марица-изток“ ЕАД
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Лидерът на КНСБ Пламен Ди-
митров и екип от национал-
ното ръководство, заедно с 

председателя на Федерацията на 
независимия синдикат на миньори-
те Валентин Вълчев, и регионалните 
лидери на КНСБ в Стара Загора и 
Раднево се срещнаха с представите-
ли на организациите на синдиката в 
управлението на „Мини Марица-из-
ток“ ЕАД в Раднево. Лидерът на орга-
низацията подчерта основните поло-
жителни резултати от синдикалните 
действия през 2020 г.: прилагането 
по инициатива и с директната наме-
са на КНСБ на мярката 60/40 за под-
помагане на българската икономика 
в условията на Ковид-19. Вливането 
на средства от цената на емисиите 
във Фонда „Сигурност на електро-
енергийната система“. И основен 
акцент разбира се на новия Колекти-
вен трудов договор на „Мини Мари-
ца-изток“ ЕАД, чието реализиране и 
отстояване и за в бъдеще е основна 
цел, както подчерта Валентин Въл-
чев. Да бъде запазено дружеството 
като еталон за страната в колектив-
ното трудово договаряне и социал-
ния диалог.

Пламен Димитров покани участни-
ците в срещата на откровен разго-

вор и конкретни действия за бъде-
щето на комплекса „Марица-изток“ 
в перспектива, съобразена с влиза-
нето в действие на „зелената сдел-
ка“. Той запозна синдикалистите с 
факта, че пред отговорните държав-
ни институции отново е поставен въ-
просът за подготовката на Програ-
ма за развитието на най-голямото 
държавно въгледобивно дружество 
„Мини Марица-изток“ ЕАД, за след-
ващите пет години – производстве-
на и финансова, със запазен ръст на 
заплащането на труда, гарантира-
на от принципала. КНСБ иска ясен 
и гарантиран ресурс за региона, в 
съответствие с финансовата обез-
печеност с европейски средства 
за регионите в преход. Заедно с КТ 
„Подкрепа“ искат среща с консултан-
та, който предстои да бъде избран, 
за подготовката на националния 
план за регионите в преход.

На предстоящите за „Мини Мари-
ца-изток“ ЕАД обучения в синди-
калните организации ще бъде дис-
кутирана националната стратегия 
за устойчиво развитие. Позицията 
на КНСБ е представена на отго-
ворните  институции  в  срок  през 
2019 г. и е публикувана на официал-
ния ѝ сайт.

По инициатива на КНСБ първият 
в България Институт за устойчиво 
развитие ще бъде създаден в Тра-
кийския университет, обяви лидерът 
на синдиката Пламен Димитров. В 
него ще бъде подготвен Територи-
ален план за справедлив преход. В 
института ще работят както учени 
от Тракийския университет, така 
и българи, които от години рабо-
тят в Изследователския институт 
на Европейската комисия. В пла-
на ще бъдат посочени социалните, 
икономическите и екологичните 
предизвикателства, произтичащи от 
постепенното преустановяване на 
свързаните с изкопаемите горива 
дейности или от декарбонизацията 
на процесите и продуктите с висок 
интензитет на емисиите на парни-
кови газове. В началото на месец 
ноември Тракийският университет 
ще бъде готов с идейния проект за 
създаване на институт. Подобни 
институти работят успешно на те-
риторията на Германия и опитът и 
експертизата им ще бъдат използ-
вани и при създаване на българския 
институт.

Създаването и дейността на инсти-
тута ще се финансира от три евро-
пейски фонда.                                           ММИ

ИН И И И О Н
В ИНИ И И О

Н       М  М           

         Е  Е Е      
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Възможностите за сътрудничество и съвместна 
дейност обсъдиха на среща изпълнителният 
директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон 

Андонов и ректорът на Тракийския университет 

НИ ВО И В Н НО О И
ОВО В Н ИНИ И И О

И И И НИВ И

  М  М  Е Д   
       

доц. Добри Ярков. В срещата участваха още председа-
телят на Съвета на директорите Николай Диков, зам.
изпълнителният директор Димитър Чолаков, директо-
рът „Икономика и финанси” Стелиан Коев и Ясен Чау-
шев, директор „Производствено технически въпроси”. 

Това е втората  визита на доц. Ярков в дружеството, от 
избирането му за ректор преди 10 месеца. Той призна, 
че е впечатлен от размерите на комплекса и мащабите, 
в които се работи. Според  него университетът може да 
бъде полезен на минното дружество в дейностите по 
квалификация и преквалификация на кадрите, дивер-
сификация на икономиката на региона и запазване и 
обогатяване на почвеното плодородие.  Ректорът спо-
дели идеята си за пилотен научен проект, който може 
да бъде реализиран на територията на рекултивирани-
те след производствените дейности земи на мините. 
По думите му, освен осъществяването на научна и про-
изводствена дейност, той ще доведе до възстановява-
не на биоразнообразието в региона. За реализацията 
му може да се привлече и европейско финансиране, 
според представителите на академичната общност.

Тракийският университет е помагал на дружеството с 
експертна помощ при разработването на европейски 
проекти, припомни изпълнителният директор Андонов. 

„Дънди Прешъс Металс“ е сред 30-те компании 
на фондовата борса в Торонто, които отчитат 
най-силен ръст в цените на акциите си за по-

следните три години. Компанията се нарежда на 8 мяс-
то в списъка TSX30, който се изготвя за втора поредна 
година, тъй като книжата са поскъпнали с 273% за пе-
риода. Към 30.06.2020 г. пазарната капитализация на 
„Дънди Прешъс Металс“  достигна 1,6 млрд. канадски 
долара.

Н И В О Н ОН ОВ О
В О ОН О

Представянето на нашите акции отразява години-
те усилена работа, фокусирана върху успешното 
изпълнение на капитални проекти, внедряване 
на иновации в дружествата и утвърждаването ни 
като надежден партньор в общностите, къде ра-
ботим.“, сподели Дейвид Рей, президент и главен 
изпълнителен директор на компанията.
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Той призна, че целта е да бъде съхранен най-големият 
му капитал – хората. Затова идеите за съвместна ра-
бота между минното дружество и университета в този 
аспект,ще бъдат оформени в конкретно предложение. 

Доц. Ярков и представителите на академичното ръко-
водство - доц. дн Нели Грозева, зам.-ректор по учеб-
ната дейност на ТрУ, доц. д-р Емил Славов зам.-ректор 

НО О О НИ В Н И Н И О
Н И

На 17-и септември в информа-
ционния център на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД 

ръководството на компанията по-
срещна четирима единадесетоклас-
ника от Професионална гимназия 
„Златица“, които през втория срок 
на учебната 2019/2020г. стартираха 
своята практика в рамките на про-
грамата за дуално обучение. През на-
стоящата учебна година младежите 
ще продължат да изграждат практи-
чески умения, ще черпят опит и по-
лезни знания от професионалистите 
в компанията.

Изпълнителният директор д-р инж. 
Илия Гърков приветства учениците и 
им пожела успешен старт на новата 
учебна година. Той отправи съвети 
към младежите да бъдат любозна-
телни, за да научават повече и да 
успяват. Единадесетокласниците, 
които ще се обучават в отдел „Под-
дръжка“ получиха подарък от компа-
нията – тениска и шапка.

На 22 октомври за още трима учени-
ка от Професионална гимназия „Зла-
тица“ започна практическата част от 
програмата за дуално обучение. Все-
ки четвъртък и петък учениците ще 
упражняват своите теоретични уме-
ния на практика. Така общо учени-
ците, които започнаха практически-
те умения по програмата в минното 
дружество, са седем.

Практикантите бяха въведени в 
спецификата на производствените 
дейности, мерките за опазване на 
околната среда и ангажираността на 
компанията за развитието на реги-
она от Радина Копринкова-Симеоно-
ва, специалист „Корпоративна соци-
ална отговорност“.

Важен елемент от въведението към 
практиката беше запознаване на „но-
вите колеги“ със златните правила по 

безопасност на труда в дружеството, 
с фокус върху необходимостта те да 
се спазват.                 „Дънди Прешъс Металс“

Проектна дейност и общински съветник в ОбС – Стара 
Загора,  д-р Здравко Тодоров, директор на Национал-
ния център за професионално обучение и компетент-
ност – ТрУ и д-р Емил Димитров, директор на Учебно 
опитното стопанство на университета, посетиха част 
от рудниците от открития въгледобив на „Мини Мари-
ца-изток” ЕАД.

„Мини Марица-изток“ ЕАД

  Г      И  Г     
Д   М   Е Д  Д     

 

Всички ние от двете дружества на „Дънди Прешъс Металс“ в България 
се стремим към непрекъснато усъвършенстване. Дуалното обучение е 
важен и значим проект, в който участваме активно и с голяма ангажира-
ност. В партньорство с големите компании и голяма част от инженерин-
говите фирми в региона на Средногорието, вложихме усилия и поехме 
отговорността да подкрепим Професионална гимназия „Златица“, за да 
развием заедно дуалното обучение в региона. По този начин ние пре-
доставяме възможността на учениците да видят на практика това, което 
изучават в училище. Висококвалифицираните ни служители предават 
своите знания, за да създадат добре подготвени специалисти с техниче-
ско средно образование, които все по-трудно се намират.“, сподели Гер-
гана Янакиева, директор Администрация и човешки ресурси за двете 
дружества на „Дънди Прешъс Металс“ в България.
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В склада на отдел „Инвестиции“, 
на територията на рудник „Тро-
яново-1”, бяха доставени 3 то-

О В О НИ И
В Н И О

М            
        

С цел повишаване на ефективността 
на пробивно-взривните работи и в 
съответствие с политиката на „Дън-
ди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за 
опазване на околната среда и пови-
шаване на безопасните условия на 
работа тази година се закупи мобил-
но оборудване за механизирано за-
реждане на взривни дупки и сонда-
жи с емулсионно взривно вещество 
тип „Subtek™ Velcro“, което ще замени 
използваната до момента нафто-се-
литрена взривна смес тип „Exan“. В 
рудник „Челопеч“ бе обособена пре-
товарна станция, където се монтира 
стилаж за 8 броя IBS баки с пожаро-
гасителна система и 2 броя помпи 
върху бетонна обваловка против раз-
ливане.  

На 21.10 стартира обучение за ра-
бота и поддръжка на мобилно обо-
рудване за механизирано зареж-

варни автомобила с цистерни марка 
IVECO, в изпълнение на договор от 
5.05.2020 г. 

Договорът е на обща стойност 883 
977 лв. без ДДС, която включва ос-
вен доставката на трите автомобила 
за 875 229 лв. без ДДС и гаранционно 
обслужване на стойност 8 748 лв. без 
ДДС. Гаранционният срок на маши-
ните е 24 месеца или 1500 моточаса, 
според това кое от двете събития на-
стъпва по рано от датата на достав-
ката в склада.

Товарните автомобили с монтирана 
цистерна са необходими при превоз 
и зареждане с гориво на технологич-
ната механизация, разпределена в 
участъците на рудниците на „Мини 
Марица изток“ ЕАД.

Със закупуването на новите машини 
се намаляват разходите за поддър-
жане на старата амортизирана тех-
ника, повишава се ефективността на 
производство и се осигуряват нор-
мални експлоатационни условия за 
тежкото минно оборудване.  

„Мини Марица изток“ ЕАД
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На 7-ми октомври стартира три-
месечна студентска практика 
на студенти от Минно-геолож-

ки университет „Св. Иван Рилски“. 
Практиката се осъществява по про-
грама между Министерството на об-
разованието, МГУ и представители 
на бизнеса.  

Студентите бяха посрещнати от д-р 
инж. Илия Гърков, преминаха нача-
лен инструктаж по безопасност и  
посетиха рудник „Челопеч“, за да се 
запознаят с реалната работна среда 
и да видят на практика, всичко това, 
което са учили в университета на те-
ория.

През целия ден студентите бяха за-
едно с изпълнителния директор на 
„Дънди Прешъс Металс“ в България.  

„Дънди Прешъс Металс“

Н И О В Н И
О

       Е   И  И   
М  И      И  Г

дане на взривни дупки и сондажи с 
емулсионно взривно вещество тип 
„Subtek™ Velcro“, в което се включи-
ха 6 души от компанията. Първата 
част на обучението е теоретична, 
включваща обща информация за 
конструкцията на машината, принци-
пите на работа и характеристиките 

на състава и крайната взривна смес. 
От 29.10.2020 г. стартира практиче-
ско обучение, което ще се проведе 
под земята и ще продължи от 3 до 5 
седмици. 

С прилагането на технологията за ме-
ханизирано зареждане с емулсион-

но взривно вещество тип „Subtek™ 
Velcro“ се подобряват условията и 
ефективността на изпълнение на 
взривните работи. Извършва се кон-
трол на качеството и точен отчет на 
разхода на взривното вещество по 
време на зареждане.

„Дънди Прешъс Металс“

ОН Н И О ИИ
В О Н ОИ О И И

Виртуалното издание на „Гордея 
се с труда на моите родители“ 
2020 събра над 3000 гледания. 

На предизвикателството за онлайн 
провеждането му отговориха ком-
пании от 5 различни икономически 
отрасли от индустриалния сектор 
и сектора на услугите: добивна и 
енергийна индустрия, и финансови, 
логистични и ИТ услуги. „Асарел-Ме-
дет“ АД, „Аурубис“, „ДЗИ“, „КонтурГло-
бал Марица-изток-3“, ОББ, „Овергаз“, 
Пощенска банка, „ТехноЛогика“ и 
„Транспрес“ „отвориха врати” за вир-
туална разходка на децата и онлайн 
запознаване с професиите на техни-
те родители. 

„Гордея се с труда на моите родители” 
се проведе на 30 октомври (петък) 
2020 г. Събитието стартира в 9:00 
часа с видео разказа за възникване-
то на професиите и вдъхновението от 
труда „Защо мама и татко ходят на ра-
бота във фирмата?“, който можеше да 
бъде видян само в рамките на деня 
и събра над 200 гледания през петте 
часа на програмата.  Професиите, 
които предизвикаха най-голям инте-
рес се оказаха свързаните с минната 
промишленост, енергетиката и меж-
дународния транспорт. Бяха предста-
вени и професии в банковия сектор и 
ИТ сферата.

Виртуалните разходки из компании-
те-участници и онлайн представяне-
то на професии се осъществиха чрез 
предварително записани видеа и 
streaming на живо на сайта на БМГД. 
Новият формат на провеждане на 
“Гордея се с труда на моите родители” 
даде възможност за виртуален „об-
мен“ на деца. Така деца на служители 
от една компания се потопиха в про-
фесионалната среда на друга компа-
ния и станаха свидетели на разказ от 
първо лице колко увлекателна може 
да е всяка професия. 

Българска мрежа 
на Глобалния договор
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Подкрепа развитието на мест-
ните общности е дългосрочна 
дарителска програма на дру-

жествата на „Дънди Прешъс Металс“ 
в България. Благоустрояване на 
инфраструктурни обекти, подкрепа 
на проекти с обществено значение 
и развитие на капацитет в общини-
те Челопеч, Чавдар, Златица и Кру-
мовград, на територията на които 
дружествата осъществяват своята 
дейност, са основните цели на про-
грамата. Програмата е ежегодна, про-
дължава вече 16 години в Челопеч, а 
от 6 години се развива успешно и в 
Крумовград. Освен грижа за региона, 
програмата е и грижа за служители-
те, 90% от които са жители на тези 
общини.

На 14-ти септември в СУ „Саво 
Савов“, гр. Пирдоп се състоя 
кратка церемония по откри-

ване на обновената настилка на 

Н И О О ОВ НИ О
И О В ВО ВОВ И О

Н И ИНВ И В
Н НО О И О

           
     

Плановете за инвестиции в обще-
ството на дружествата на „Дънди 
Прешъс Металс“ в България с визия 
до 2020 г. са разработени в съответ-
ствие с Политиката за инвестиции в 
обществото на ДПМ съвместно с об-
щинските ръководства и в синхрон 
с плановете, програмите и приори-
тетите на общините. Чрез осигуре-
ните финансови средства общините 
партньори по програмата реализи-
рат проекти, определени като прио-
ритетни за съответното селище от 
кмета и общинския съвет. Някои от 
проектите общините съфинансират 
със собствени средства. Подизпъл-
нители са основно фирми от съответ-
ния регион. 

Размерът на годишното дарение към 
Община Чавдар за 2020 г. е в раз-
мер на 232 000 лв., като средствата 
са разпределени за следните проек-
ти – културен календар, изгражда-
не на детска площадка, ремонт на 
Детска градина „Щастливо детство“ 
с. Чавдар и доставка на нови съоръ-
жения, изграждане на предпазен ка-
нал с цел превенция от наводнения, 
изграждане на видеонаблюдение, 
изграждане на атракционни съоръ-
жения в спортно-туристическа ат-
ракция, ремонт и преустройство на 
помещения в Основно училище „Св. 
Св. Кирил и Методий“ с. Чавдар. 

Проектът „Ремонт на ДГ „Щастли-
во детство“ с. Чавдар и доставка на 

Изпълнителният директор на „Дън-
ди Прешъс Металс“ за България д-р 
инж. Илия Гърков, директорът на гим-
назията Цвятко Четьов и кметът на 
Община Пирдоп Ангел Геров срязаха 
трикольорната лентичка и откриха 
обновения салон за физическа под-
готовка и спорт на учениците. Спорт-
ният терен беше изпробван като се 
състоя волейболна демонстрация, в 
която се включиха възпитаници на 
СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп.

„Дънди Прешъс Металс“

Спортът е част от нашата поли-
тика за корпоративна социална 
отговорност. Спортът изгражда 
силни и целеустремени лично-
сти. Ползвайте залата със здра-
ве. Нека да постигнете нови ус-
пехи в спорта и образованието”, 
сподели д-р инж. Илия Гърков, 
който присъстваше на церемо-
нията.

физкултурния салон на училището, 
благодарение  на  финансовата  под-
крепа на „Дънди Прешъс Металс Че-
лопеч“ ЕАД.  
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нови съоръжения”, включва след-
ните дейности – извършване на ре-
монтни дейности в сградата на ДГ 
„Щастливо детство“ и изграждане на 
фундамента на детската площадка в 
двора на детската градина, доставка 
и монтаж на каучукова настилка на 
плочи върху фундамент и доставка 
и монтаж на детски съоръжения за 
игра. Площадките са новоизградени 
и изцяло финансирани по програма-
та. 

На 29 октомври бе насрочено офи-
циално откриване на двете прощад-
ки в Община Чавдар, но подари ус-
ложнената епидемична обстановка 
събитието не се състоя. Съгласно 
предпочитанието на ръководството 
на общината едната площадка бе из-
градена в краен квартал на селото. 

„Общината винаги е показвала, че се 
грижи за интегрирането на цялата 
територия и именно поради отдале-
чеността на този квартал решихме да 
изградим площадката там, за да може 
хората да имат възможността да во-
дят децата си да се забавляват без да 

се придвижват чак до центъра на село-
то.“, сподели кметът Григор Даулов.

Втората площадка е в детската гра-
дина. Уредите са избрани съвместно 

от ръководството на детската гради-
на и родителите. 

„Дънди Прешъс Металс“

Н ОН Н ОНОВ О В Н
ВИ О И О В Н

Н О И О И В ИОН

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” 
ЕАД Андон Андонов получи благодарствен адрес 
от името на Регионалната дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – Стара Загора. 
Той му бе връчен лично от директора комисар Стоян 
Колев, с благодарност за доброто взаимодействие  
между дружеството и РД ПБЗН – Стара Загора, при 
ограничаване и ликвидиране на големия пожар, избух-
нал в землищата на селата Полски градец и Мъдрец 
в средата на септември т. г. Комисар Колев изрази и 
признателността на областния управител на Стара За-
гора Гергана Микова за съдействието при овладяване 
на стихията, обхванала 24 000 дка.

Поименни благодарствени адреси за оказаното съдей-
ствие и добре свършената работа за прокарване на 
просеки и направата на полоси, за ограничаване раз-
пространението на пожара получиха и Никола Георги-
ев, Христо Демерджиев, Галин Ганев, Иван Димитров, 
Красимир Генев, Радомир Митрев и Георги Георгиев от 
Рудник „Трояново -3“.  Те са отличени за навременното 
съдействие и помощ за ограничаване и ликвидиране 
на пожара в землищата на селата Полски градец и Мъ-
дрец. 

„Мини Марица-изток“ ЕАД

И    М  М  Е Д 
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Обикновено булдозерите се екс-
плоатират по трудни терени 
и манипулират с материали, 

притежаващи различни физико-ме-
ханични характеристики, често при 
висока запрашеност и в много не-
благоприятни атмосферни условия. 
В задачите им влизат например из-
бутване на разпръснат материал 
към работната зона на голям багер, 
прокарване на пътища за самосва-
лите, подравняване на терени, по-
чистване на стъпала, оформяне на 
рампи, преместване и оформяне на 
купове с материал и много други. 
Ето защо се предпочитат машини с 
мощни двигатели - над 200 к.с.

За да могат да се справят с всички 
предизвикателства в своята работа, 
днес булдозерите се произвеждат с 
влагането на високи технологии в 
областта на механиката, хидравли-
ката и електрониката, в т.ч. и връзка 
чрез сателит. Основен работен ин-
струмент на булдозера е греблото, 
което се монтира отпред. Тъй като 
машината може да изпълнява раз-
нообразни задачи, а и има различни 
видове материали, които трябва да 
бъдат избутвани или едновременно 
изкопани и избутвани, то има и раз-
лични видове гребла - над 20 вида. 
В мините и кариерите обикновено 
се използват право, универсално, 
полууниверсално и специализира-
но за въглища. Вторият работен 
инструмент - риперът, се монтира 
отзад. Той може да бъде единичен 
или троен и служи за разкъртване 
на повърхността, когато е скалиста 
или пръстта е много сбита.

В И НИ О И О В О И И НИ И
И И И

при този вид машини. През 1904 г. 
olt anu acturing Com an , регис-

трирала марката Cater illar, създава 
в Илинойс (САЩ) първият трактор с 
верижна ходова част и парен двига-
тел. През 1914 г. там за първи път 
монтират булдозерно гребло към ве-
рижен трактор 

Един от големите технологични про-
биви на Cater illar е създаването 
през 1973 г. на 86-тонен минен бул-
дозер с мощност 700 к.с. и верижна 
ходова част с издигната звездочка. 
Конструкцията с издигната звездоч-
ка е по-защитена, осигурява по-голя-
ма контактна повърхност на верига-
та с терена и съответно по-голяма 
теглителна сила, намалява сътре-
сенията от неравните повърхности 
и респективно удължава живота на 
ходовата част, както и повишава 
комфорта на оператора. През 1985 г. 
тази концепция е приложена и при 
булдозерите от средния клас (130-
350 к.с.). В допълнение към вече из-
броените предимства, при по-леките 
машини в става възможно тяхното 

ОИ ВО И И

Най-популярните марки в България 
са пет. На следващите страници 
представяме тези компании и пред-
лаганите от тях верижни булдозери 
според заявените от тях моделни 
гами и технико-технологични преи-
мущества.

Caterpillar

Cater illar е компанията с най-много 
опит в производството на булдозери 
и съответно с най-много иновации 

Едни от най-често срещаните машини в мините и кариерите са 
булдозерите. Наистина, те спадат към спомагателното оборуд-
ване, но без тяхна помощ е невъзможно основните производ-

ствени машини, добиващи рудни и минерални суровини, да работят 
ефективно и без прекъсване.
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много по-прецизно балансиране. В 
комбинация с греблата V AT тези 
машини веднага демонстрират спо-
собност за подравняване при много 
по-висока скорост и постигат огро-
мен пазарен успех.

Днес Cater illar произвежда широка 
гама от булдозери, съставена от 14 
базови модела с мощност от 93 к.с. 
до 863 к.с. и работни маси от 8 t до 
104 t. Тези машини са познати със 
здравата си, солидна и издръжлива 
конструкция, доказана и в най-теж-
ките условия за работа. Използват 
се дизелови двигатели собствено 
производство, съобразени с еколо-
гичните норми на ЕС по Етап V. Мо-
делите над 200 к.с. са шест и пред-
лагат следните мощности и работни 
тегла: 220 к.с./23 t, 268 к.с./29,8 t, 
360 к.с./39,8 t, 458 к.с./50 t, 608 к.с./ 
70,2 t и 863 к.с./104 t.

Сред тези машини забележителен 
е моделът 6 ( 220 к.с./23 t), който 
предлага избор от напълно автома-
тична 4-степенна трансмисия или 
най-съвременно дизел-електриче-
ско задвижване ( 6 XE). И в двата 
варианта познатата висока произво-
дителност и маневреност са съчета-
ни със значително подобряване на 
горивната ефективност - съответно 
с 20% и 35% в сравнение с предход-
ното поколение булдозери в същия 
клас. Автоматична 4-степенна тран-
смисия се влага и в следващия по 
големина модел 7 (360 к.с./39,8 t). 
И тук операторът не е необходимо 
да сменя предавки - просто задава 
скоростта на придвижване, а тран-
смисията избира най-подходящата 
предавка и обороти на двигателя за 
изпълняваната задача.

При най-тежките модели значителен 
принос за високата ефективност 
има използването на хидротран-
сформатор със статорен съедини-
тел. При леко натоварване статорът 
се освобождава с цел икономии на 
гориво. Той автоматично се включва 
при повишаване на натоварването. В 
същата посока действа и влагането 
на товарочувствителна хидравлика, 
осигуряваща по-мощни и по-пъргави 
движения с греблото.

Cater illar е един от пионерите при 
автоматизацията на булдозери-
те. Всички модели, включително и 
най-тежките, се оборудват с няколко 
вида стандартни и опционални сис-

теми за автоматизация, които увели-
чават значително производителнос-
тта и прецизността при работа.

Dressta

Популярната марка верижни булдо-
зери ressta е свързана със завода 

uta Stalo a ola ( S ), основан 
през 1938 г. в Полша. В началото S  
произвежда основно военно оборуд-
ване, но от 60-те години започва про-
изводство и на строителни машини 
по лиценз на водещи европейски и 
американски компании. Ключова се 
оказва 1972 г., когато S  стартира 
производство на три вида верижни 
машини: булдозери, колесни това-
рачи и тръбополагачи, по лиценз 
и ноу-хау на International ar ester 
(САЩ). През следващите десетиле-
тия S  продължава успешно да 
развива производството на вериж-
ни булдозери и товарачи с лиценз от 
компаниите resser и omatsu. През 
1995 г. S  и omatsu America съз-
дават съвместното предприятие 

ressta Co.

През 2005 г. S  придобива изцяло 
ressta Co. и изключителните права 

да произвежда верижни булдозери, 
товарачи и тръбополагачи по техни-
ческа документация на International 

ar ester и resser. През периода 
2012-2014 г. бизнесът със строител-
ни машини и булдозери на S  ста-
ва собственост на uangxi Liu ong 

ac iner , най-големият частен ки-
тайски производител на строителна 
техника.

Днес в гамата булдозери на ressta 
влизат осем базови модела верижни 
булдозери с мощности от 78 к.с. до 
536 к.с. и работни маси съответно от 
10 t до 68 t. В сегмента над 200 к.с. 
компанията предлага четири модела 
със съответните мощности/работ-
ни тегла: 213 к.с./20,6 t, 252 к.с./24 t, 
330 к.с./41,5 t и 536 к.с./67,7 t. Ма-
шините се захранват от дизелови 
двигатели Cummins или erkins и 
покриват актуалните екологични 
норми на ЕС чрез технологии като 
селективна каталитична редукция 
с A Blue, дизелов окислителен ка-
тализатор и филтър за частици 

. Разчита се на трансмисии тип 
o er S i t. Булдозерите са извест-

ни с върховата си теглителна сила, 
осигуряваща максимална произво-
дителност с греблото и рипера. Уни-
калната система за завиване с две 
скорости позволява максимална 
мощност да се подава към веригите 
по всяко време за много по-бързо, 
плавно и ефективно избутване на 
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товари в завой. Надеждният и дока-
зан хидротрансформатор на ressta 
автоматично адаптира скоростта на 
булдозера спрямо промените в на-
товарването по време на работния 
цикъл, което улеснява значително 
оператора. Всяка машина може да 
се оборудва с подходящи гребла в 
зависимост от дейността: за големи 
натоварвания (Semi- ), за по-леки 
материали, за странично избутване 
на пръст при поддръжка на пътища 
в мините, както и специални версии 
с голям капацитет за въглища. Пред-
лагат се и различни варианти на еди-
нични и тройни рипери.

През 2019 г. полският производител 
представи изцяло обновените моде-
ли T -15 (213 к.с.) и T -25 (330 к.с.), 
които вече разполагат с дизелови 
двигатели по екологичните норми на 
Етап V на ЕС. T -15 има нова това-
рочувствителна хидросистема, оси-
гуряваща по-прецизно управление 
на греблото и рипера, а и икономии 
на гориво до 10%. T -25 се предла-
га с нова ходова част със свободно 
окачване за максимален комфорт 
на оператора, съчетан с познатата 
върхова теглителна сила и произво-
дителност.

И двете машини са оборудвани с 
нови кабини (с леко вътрешно над-
налягане за T -25) с повишено ниво 
на комфорт, безопасност и види-
мост благодарение на увеличената с 
30% площ на прозорците и камерите 
за зоната зад машината.

Komatsu

omatsu е един от водещите све-
товни производители на верижни 
булдозери. Първите модели са про-
изведени в Япония през 30-те годи-
ни на 20 в. и първоначално са с во-
енно предназначение. Днес гамата 
на omatsu включва десет базови 
модела с мощности от 90,7 к.с. до 
1040 к.с. и работни маси от 9 t до 
112 t. В сегмента над 200 к.с. компа-
нията предлага шест базови модела 
със съответните мощности/работни 
маси: 220 к.с./22 t, 267 к.с./29 t, 360 
к.с./41 t, 452 к.с./50 т, 636 к.с./73 t и 
1040 к.с./112 t. Машините се захран-
ват от мощни и надеждни дизелови 
двигатели, собствено производство. 

omatsu е един от първите произво-
дители на булдозери, който въведе 
повсеместно агрегати, отговарящи 

на най-строгите екологични норми - 
Етап V на ЕС. Те са постигнати чрез 
комбинация от технологии: рецир-
кулация на изгорели газове (E ), 
селективна каталитична редукция 
(SC ) с A Blue и филтър за частици 
( ).

Булдозерите са оборудвани с висо-
коефективна автоматичната ско-
ростна кутия. Тя избира най-подхо-
дящата предавка за всички работни 
условия, като има и функция за пред-
варително задаване на скоростта за 
придвижване, когато не се използва 
греблото или рипера. Хидротран-
сформаторът разполага с автома-
тично заключване за подаване на 
цялата мощност на двигателя ди-
ректно към трансмисията, когато не 
е необходим голям въртящ момент. 
Така се елиминират загубите на 
мощност в силовия тракт и се пести 
до 10% от горивото.

Булдозерите могат да бъдат обо-
рудват с различни видове гребла в 
зависимост от извършваните дей-
ности. Запазена марка на omatsu 
е Sigma o er - гребло със специална 
конструкция, което предлага с 15% 
по-голяма производителност в срав-
нение с варианта Semi-  със същата 
ширина. omatsu произвежда също 
рипери с оптимизирана конструкция 
за максимална сила на проникване 

и изваждане на разкъртения мате-
риал отгоре.

Булдозерите omatsu се отличават 
с високо ниво на комфорт в кабина-
та, отлична видимост, ергономични 
уреди за управление и лесна упра-
вляемост. Хидростатичната система 
за завиването например осигурява 
пъргава реакция и съвсем прецизно 
вземане на завоите. И двете вериги 
се задвижват без прекъсване на по-
тока от мощност, което позволява 
плавно завиване, съчетано с голяма 
сила на избутване с греблото дори 
по разкаляни терени или наклони. 
За максимална ефективност опера-
торът има възможност да избере 
между двата работни режима: мо-
щен и икономичен, както и да зада-
де режим за използване на точно 
определени предавки за движение 
напред и назад в зависимост от из-
пълняваната задача.

Булдозерите omatsu са известни 
с изключителната си здравина и 
издръжливост. Верижната ходова 
част -Bogie със свободно окачване 
на ролките съчетава дълъг експлоа-
тационен живот, голяма теглителна 
сила и висок комфорт за оператора. 
За максимална издръжливост бул-
дозерът може да се поръча със спе-
циалната ходова част L S (опция).
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omatsu e един от пионерите в раз-
работването на системи за автома-
тизация на земекопни машини. Бул-
дозерите на omatsu с мощност до 
360 к.с. могат да се поръчат с фаб-
рично вградена система за автома-
тизация на работата, приложима за 
всякакви дейности - от избутване 
на големи количества материал с 
греблото до фино подравняване.

Liebherr

Немската компания е един от во-
дещите световни производители 
на верижни булдозери. В гамата 
на Lieb err влизат седем базови 
модела. В сегмента над 200 к.с. те 
са пет, със съответните работни 
маси и мощности на двигателя: 
23 t/214 к.с., 30 t/254 к.с., 40 t/349 к.с., 
53 t/416 к.с. и 72 t/757 к.с. Машините 
се оборудват с дизелови двигатели 
собствено производство, а строгите 
екологични норми на ЕС по Етап V се 
постигат чрез комбинация от селек-
тивна каталитична редукция (SC ) 
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с A Blue и дизелов окислителен ка-
тализатор ( OC). Агрегатите използ-
ват електронно моделирани криви 
на мощността и въртящия момент, 
което осигурява върхова сила на 
избутване с греблото и динамична 
реакция при увеличаване на товара.

За трансмисията от Lieb err тради-
ционно залагат на хидростатика. 
Според немските инженери използ-
ването на висококачествени и на-
деждни хидравлични помпи и хидро-
мотори, които почти не се износват, 
гарантира безпроблемна експлоата-
ция и минимум престои за сервизи-
ране. Така от задвижването се ели-
минират компоненти, подлежащи 
на висока степен на износване като 
хидротрансформатори, многосте-
пенни скоростни кутии, съединители 
за завиването и отделна спирачна 
уредба.

Сред предимствата на усъвършен-
стваната хидростатична трансмисия 
на Lieb err трябва да се отбележат 
нейната плавна работа и автома-
тичното адаптиране на скоростта на 
движение според натоварването на 
греблото. Мощността на двигателя 
се предава винаги към двете вери-
ги без прекъсвания. Това позволява 
прецизно завиване с голяма мощ-
ност, а приплъзването на веригите 
е минимално. В тесни места хидрос-
татиката осигурява бързо и безпро-

            

блемно завиване, дори на 360  на 
място. Високата ѝ работоспособност 
се усеща особено при избутване на 
много тежък товар с греблото, както 
и при използване на рипер в твърда 
скала.

Всеки модел може да бъде конфи-
гуриран по подходящ начин с точно 
необходимото оборудване според 
конкретните условия за работа, в 
т.ч. различни видове и големини на 
греблата, веригите и т.н. При работа 
по много абразивни повърхности, 
каквито често има в кариерите и 
мините, от Lieb err предлагат трако-
ве със свободно въртящи се втулки 
( TB), които спомагат за минимизи-
ране на износването на траковете и 
звездочките. От своя страна звената 
на веригите и ролките имат предви-
дени по-големи износваеми сегмен-
ти. В крайна сметка това удължа-
ва значително експлоатационния 
живот на ходовата част при такива 
тежки условия за работа. При екс-
плоатация в предимно каменисти 
терени е предвидено свободно окач-
ване на ходовата част (стандартно 
за по тежките модели), което позво-
лява на ролките да копират профила 
на повърхността. Така се постига не 
само удължаване на живота на ця-
лата ходова част, но също се подо-
брява теглителната сила, плавното 
придвижване и комфорта за опера-
тора.

Освен ергономичните модерни уре-
ди за управление в кабината, опе-
раторите имат на разположение и 
най-съвременни технологии. При 
най-новите булдозери от поколение-
то 8 машините могат да се поръч-
ват с различни по сложност 2 - и 
3 -системи за насочване на опера-
тора или дори изцяло автоматизи-
ране на работата. По този начин се 
постига много по-бързо изпълнение 
на дадената задача при значително 
по-високо качество на профилиране 
и подравняване на терени.

Shantui

S antui е китайска държавна ком-
пания, основана през 1980 г. В на-
чалото тя започва производство 
на булдозери с мощност 220 к.с. 
по технология на omatsu, заку-
пена от китайското правителство. 
През 2010 г. S antui става компани-
ята номер едно в света, произвела и 
продала най-голям брой булдозери. 
Годишният капацитет на завода за 
булдозери е над 10 000 броя. S antui 
е сред първите пет китайски произ-
водители на строителни, кариерни 
и минни машини, които започват да 
изнасят в чужбина – от 1985 г. По-
настоящем S antui има десет собст-
вени клона и над 150 дилъра в све-
та. През 2020 г. S antui откри своя 
логистична база в Германия, която 
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е предназначена за поддържане на 
постоянни наличности от машини, 
части и консумативи за тях.

Продуктовата гама от булдозери е 
много широка и започва с модел от 
80 к.с. и достига до 900 к.с. За Евро-
па е оформена продуктова линия с 
мощности от 80 к.с. до 380 к.с., като 
всеки от тях може да се конфигурира 
по различен начин според потребно-
стите на клиентите. В сегмента над 
200 к.с. производителят предлага 
два много перспективни модела с 
хидродинамично задвижване. Еди-
ният от тях е S antui S 22 с работна 
маса 23,5 t и мощност 220-238 к.с. 
Това най-познатият модел на S antui 
в България.

През 2018 г. S antui пусна в Евро-
па модела S 32-8 с мощност 350- 
380 к.с. (работно тегло 40 t). Той е 
специално разработен за европей-
ския и северноамериканския па-
зар, а дизеловият му 6-цилиндров 
11,8-литров двигател Cummins e 
съобразен с актуалните екологични 

норми на ЕС. Трансмисията използ-
ва хидротрансформатор и предлага 
три скорости. Стандартно машината 
се оборудва с гребло тип S  с капа-
цитет 9,7 m3. Като опция може да се 
поръча единичен или троен рипер. 
В момента този модел е наличен в 
България и се предоставя на клиен-
ти за тестване в техните мини или 
кариери.

Китайският гранд продължава 
стремително своето развитие и в 
технологично отношение. Компани-
ята влага немалко инженерингови 
усилия към разработването и усъ-
вършенстването на булдозери с хи-
дростатично задвижване. Така през 
2018 г. се появи серия  - най-новото 
поколение булдозери S antui с хи-
дростатична трансмисия, мощности 
от 121 к.с. до 190 к.с. и работни маси 
в диапазона 10-20 t. Влагат се дизе-
лови двигатели T или Cummins, 
които са съобразени с актуалните 
екологични стандарти на ЕС, най-мо-
дерни технологии като например 
избираеми работни режими (стан-

дартен, мощен и икономичен) и сис-
тема за насочване на оператора при 
профилиране. Греблото предлага 6 
степени на свобода за управление.

Модерната хидростатична тран-
смисия на S antui предлага безсте-
пенно регулиране на скоростта на 
придвижване. Операторът трябва 
само да зададе максимално необ-
ходимата му скорост и управление-
то регулира автоматично дебита на 
хидромотора и/или помпата, за да 
предпази дизеловия двигател от 
претоварване. За различните ра-
ботни условия системата регулира 
скоростта на придвижване автома-
тично с цел увеличаване на произво-
дителността и намаляване разхода 
на гориво.

В България булдозери S antui могат 
да се видят в експлоатация на поч-
ти всички открити рудници за добив 
на въглища, а също и в кариери за 
инертни материали.

О
Н
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ABSTRACT

On a global scale, t e mining in ustr  is s o ing a 
ten enc  to extract ores it  lo er an  lo er content 
o  t e use ul com onent. T is means t at t e min-
ing com anies a e to rocess more an  more ore 
masses to a e a stable extraction o  t e res ecti e 
use ul com onent, ic  is associate  it  ig er 

orking ex en itures an  in estments into ex en -
ing ro uction acilities. Serious researc  aime  at 
more e icient rocessing o  mineral ra  materials 

as been carrie  out in recent ears b  a Bulgar-
ian team, ic  o ers an inno ati e solution in t e 
iel  o  grin ing ores an  cement clinker it  t e 

intro uction o  a ne  t e o  grin ing bo ies „ elo“ 
( elo grin ing me ia).T e article resents t e latest 
results o  laborator  tests o  grin ing in an Englis  
laborator  an  t eir com arison it  t e results o  
in ustrial tests carrie  out at a bene iciation lant in 
Bulgaria. A stan ar  laborator  crus er it  a use ul 

olume o  22 liters as use  or com arati e labora-
tor  grin ing tests. T e test results s o  an a erage 
o  14% better e icienc  o  „ elo“ grin ing bo ies or 
a ne l  orme  class o  material com are  to stan -
ar  grin ing bo ies - balls. T e main conclusion rom 
t e ma e tests is t at t e energ  e icienc  o  grin -
ing can be signi icantl  im ro e  b  re lacing t e 
s erical grin ing bo ies it  t ose o  “ elo”. 

KEYWORDS: grin ing bo ies, energ  e icienc , 
grin ing, ball crus e

В световен мащаб минната индустрия показва тен-
денция за добив на руди с все по-ниски съдържания 
на полезния компонент. Това означава, че минните 
предприятия трябва да преработват все повече руд-
на маса, за да имат постоянен добив на съответния 
полезен компонент, което е свързано с по-големи 
производствени разходи и инвестиции в разширява-
не на производствените мощности. Сериозни изслед-
вания в по-ефективната преработка на минералните 
суровини през последните години се правят от бъл-
гарски екип, който предлага иновативно решение в 
областта на смилането на руди и циментен клинкер 
с внедряването на нов вид мелещи тела „Рело“ ( elo 
grin ing me ia). В статията са представени последни 
резултати от лабораторни тестове на смилане в ан-
глийска лаборатория и съпоставката им с получени 
резултати от проведени промишлени тестове в обога-
тителна фабрика в България. Използвана е стандарт-
на лабораторна мелница с полезен обем от 22 литра  
за сравнителни лабораторни тестове на смилане. 
Резултатите от тестовете показват средно 14% по-ви-
сока производителност на мелещи тела „Рело“ по 
новообразуван клас материал спрямо стандартните 
мелещи тела - топки. Основният извод от направени-
те тестове е, че енергийната ефективност на смилане-
то може да се подобри значително чрез замяната на 
сферичните мелещи тела с мелещи тела „Рело“.

ОВИ И  мелещи тела, енергийна ефектив-
ност, смилане, топкови мелници
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то използване на енергията от триенето (абразията) 
Принципно, за даден обем на топковия товар, често-
тата на контактите между рудни  частици и топки на-
малява с увеличаване на размера на топките.

В предишни публикации (Пенчев Бодуров, 2014 и Бо-
дуров Генчев, 2017) са представени нов тип мелещи 
тела, които съчетават полезните ефекти както на го-
лемите, така и на малките по размери топки. Нови-
те мелещи тела се наречени Рело в чест на немския 
машинен инженер Франц Рело, който дал своето име 
на геометрическата форма през 19 век. Въпреки че 
тези мелещи тела са малко по-различни по форма те 
всички произлизат от геометрията на Рело ( euleaux 
geometr ), т.е. триъгълника на Рело и тетраедъра на 
Рело. Новите мелещи тела се изработват от стома-
на, включващи всички използвани видове стомана 
за направа на стоманени топки. Поради формата 
им, телата „Рело“ имат по-добри характеристики на 
закаляване в сравнение на топките при равни усло-
вия на термообработка, което обяснява по-високата 
твърдост и износоустойчивост на телата „Рело“. Раз-
работването на телата „Рело“ дава възможности за 
значителни подобрения в ефективността на смилане, 
а същевременно могат лесно да бъдат внедрени в съ-
ществуващи минни предприятия без да е необходимо 
реконструкция на мелници или изграждане на нови 
мощности за смилане, . 

ИН О ОВ е завършил ТУ - Русе. Специалист по ковашки машини с голям практически 
опит. Автор на 32 патента (от тях 13 в чужбина), 6 полезни модела и 24 индустриални дизайна (в чужбина).

ИН В И Н В е завършил ХТИ - София. Реализирал е редица производствени технологии в химиче-
ската индустрия. Има голям опит като мениджър и ръководител на иновативни проекти. Автор и съавтор 
на повече от 10 патента и над 20 полезни модела и Индустриални дизайни в чужбина.

ИН НИ О О В е магистър от МГУ „Св. Иван Рилски“ – София със специалност „Обогатяване на 
полезни изкопаеми“. Има богат практически опит във водещи фирми от минната индустрия в България.

В последните години от изключителна важност за 
минната индустрия е икономическата ефектив-
ност в преработката на минералните суровини, в 

т.ч. намаляване разходите на електроенергия, поради 
все по-обедняващите минерални ресурси. Енергийна-
та ефективност в минната индустрия има все по-на-
растващо значение за устойчивото развитие на до-
бива и преработката на минералните ресурси. Преди 
основния процес на обогатяване (флотация, цианид-
но излужване, гравитационно обогатяване) рудите  
преминават през няколко стадия на рудоподготовка. 
Рудоподготовката е процесът, в който размерът на 
рудата постепенно се намалява до размер, подходящ 
за разделяне на полезните минерали от скалната 
маса. В най-общи линии, рудоподготовката (вкл. сми-
лането) консумира до 4% от електрическата енергия 
в световен мащаб и около 50% от консумацията на 
електроенергия на дадена мина. ( anko ic A., 2003). 
А само процесът на смилане потребява 40 % от цяла-
та консумация на електроенерия в един минен ком-
плекс (Ballant ne, 2012). Топковите мелници, които са 
основните средства за смилане, имат изключително 
ниска енергийна ефективност и използват макси-
мум до 10 % от инсталираната мощност за смилащо 
действие. Едно скорошно изследване (Bouc ar  et al, 
2017 - Bouc ar , ocel n  LeBlanc, illes  Le es ue, 

ic elle  a is e ski, eter  eorge- ilteau, a i . 
(2017). Breaking down energy consumption in industrial 
grinding mills.) показва, че средно 79% от подадена-
та електроенергия се превръща в топлинна енергия 
абсорбирана от пулпа в мелницата, 8% са механични 
загуби в задвижване на мелницата, около 2% от енер-
гията се отделя в околното пространство и само око-
ло 10% от нея се използва за извършване на работа 
по смилане. Следователно, около 90% от енергията 
представлява огромен потенциал за подобрение в 
енергийна ефективност. 

Един от начините за намаляване на разходите за 
електроенергия и материали в процесите на смилане 
е чрез подходящ избор на мелещите тела. В едно из-
следване  (A ma , 2017) доказва, че разпределението 
на мелещите тела по размери играе съществена роля 
в консумацията на електроенергия и ефективността 
на топковата мелница. По-големите топки натроша-
ват по-едрите рудни частици с помощта на енергията 
на удара, докато по-малките топки създават по-голя-
мо количество фин материал поради по-ефективно-   М       
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Основна цел на нашето изследване е да се предло-
жи решение за минната индустрия, което подобрява 
енергийната ефективност на смилане чрез използва-
не на синергичния ефект от големите и малките топ-
ки в топковия товар на дадена мелница. За постига-
не на тази цел е разработена нова форма на мелещо 
тяло, което комбинира ефекта от по-големите топки 
(енергията на удара -  im act mec anism) с ефекта от 
по-малките топки (енергията на триенето или abrasion 
breakage mec anism). Усилия също така са насочени 
и към разработването на математичен модел, който 
да позволява анализиране на възможностите за на-
маляване на загубите в смилането с използване на 
новите мелещи тела. Последни резултати от лабора-
торни тестове показват, че голяма част от енергийни-
те загуби могат да бъдат намалени с внедряването на 
тези нови мелещи тела. 

О И

Основен метод, необходим за изследванията, е из-
вестният Работен индекс на Бонд за смилане в топ-
кови мелници (Bon  ork in ex), който се използва в 
минната индустрия за оценка на ефективността на 
рудоподготовката и по-специално за смилането. Ме-
тодът е използван за сравнение на работата по сми-
лане на новите мелещи тела със стандартните меле-
щи тела (топки), което включва лабораторни тестове 
на смилане в топкова мелница на Бонд и набор от ус-
ловия за симулиране на устойчив процес на смилане 
на промишлена мелница. Проведени са лабораторни 
тестове на смилане в затворен цикъл в стандартна 
топкова мелница на Бонд с два типа стоманени меле-
щи тела  – топки и мелещи тела „Рело“ – преработва-
щи една и съща рудна проба.

Бяха проведени два типа сравнителни теста на сми-
лане в затворен цикъл:

l Стандартни тестове на Бонд, използвайки стан-
дартни комплекти от топки и мелещи тела „Рело“ 
( );

l Сравнителни тестове на смилане с топки и меле-
щи тела Рело при равни по маса и еквивалентни 
по размери мелещи тела ( ), но при различ-
ни циркулационни товари на мелницата.

Диаметър/Страна, mm 40/41,4 38,10 /40,2 31,8/33,4 25,4 /26,7 22,2/23,8 19,05/20,1 Общ брой Обща маса, g

Брой топки 0 25 39 62 69 90 285 20,115

Брой мелещи тела „Рело“ 6 25 39 56 69 90 285 20,165

        

Методиката за тестовете следва инструкциите на тес-
та на Бонд за смилаемост в топкова мелница (Bon , 
1961). Съгласно методиката на Бонд рудната проба се 
натрошава до 100% - 3,35 mm. Количеството проба, 
което лабораторната мелница смила, се контролира 
винаги да е 700 ml.  След всеки цикъл на смилане 
съдържанието на мелницата се пресява и се отделя 
подситовия материал, който се заменя със същото ко-
личество по маса проба нов или свеж материал. Вре-
мето за смилане за всеки цикъл се контролира дока-
то масата на надситовия материал достигне 2,5 пъти 
повече от подситовия материал. При тези условия 
тестът достига устойчив режим на работа в затворен 
цикъл на топкова мелница със циркулационен товар 
от 250%. Контролното сито е с размери на отворите 
106 микрона. 

Стандартните тестове бяха извършени изцяло по ме-
тодиката на Бонд, където за постигане на циркулацио-
нен товар от 250% се контролират броя обороти на ла-
бораторната мелница. В случая с мелещи тела „Рело“ 
необходимите обороти бяха по-малко. 

Вторият тип тестове бяха проведени при едно един-
ствено изменение в методиката, което даде  съпоста-
вимост на получените резултати при еднакъв брой 
обороти на лабораторната мелница.. Единствената 
промяна се състои в това, че за тестовете с мелещи 
тела Рело беше необходимо да се подава повече свеж 
материал (рудна проба), за да се постигне зададения 
циркулационен товар от 250% 

. Равният брой обороти за 
двата вида мелещи тела осигурява едно и също вре-
ме на смилане.

НИ

За провеждане на лабораторните тестове се използва 
стандартна мелница на Бонд, която е с размери 305 
мм х 305 мм, с гладка вътрешна повърхност с изклю-
чение на капака за зареждане с мелещи тела и рудна 
проба. Мелницата е оборудвана с брояч на оборотите, 
а скоростта ѝ на въртене е фиксирана на 70 оборота 
в минута, . .

Топковият товар на мелницата се състои от 285 броя 
стоманени топки/мелещи тела Рело с обща маса 
20,125 kg. Разпределението по размери на смилащата 
среда е представено в .
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Поради своята геометрия ( euleaux 
geometr ) мелещи тела „Рело“ имат 
по-голяма повърхностна площ 
и по-висока насипна плътност 
в сравнение с еднакви по маса 
и  обем топки. Както се вижда на 

, мелещите тела Рело имат 
10% по-голяма повърхностна площ 

И

    
    

      
 Резултатите от стандартни-

те тестове на смилане показаха, че 
мелещи тела „Рело“ постигат Рабо-
тен индекс на Бонд с 14,92 k /t, 
докато стандартните мелещи тела 
(топки) – 16,62 k /t.. Така, разхо-
дът на електроенергия на мелещи 
тела „Рело“ в сравнение с топките 
при равни други условия е с около 
10% по-нисък  ( )

Сравнителни тестове на смилане 
с топки и мелещи тела „Рело“ при 
равни по маса и еквивалентни по 
размери мелещи тела, но при раз-
лични циркулационни товари на 
мелницата.

     
     

    -
   . 

Вторите тестове показаха друг ас-
пект от по-добрата ефективност на 
мелещи тела „Рело“, като при тях 
основно идеята беше да се уста-
нови каква е производителността 
на двата вида мелещи тела при 
различни циркулационни товари. В 
едно изследване ( cI or, 2018  до-
казва, че циркулационният товар на   Л    

Мелещи тела Рело (   7,85 kg/l) Топки (   7,85 kg/l)

Страна, , 
mm

Тегло, 
g

Повърхност, 
cm2

Спец. повърхност, 
cm2/g

Насипна 
плътност, 

 t/m3

Диаметър, 
mm

Тегло,,
g Повърхност, cm2 Спец. повърх-

ност, cm2/g

Насипна 
плътност, 

 t/m3

41,4 235 51 0,22 5,2

40,2 212 48,1 0,23 5,2 38,1 224 45,6 0,20 4,6

33,5 112 33.4 0,28 5,2 31,8 128 31,8 0,25 4,6

26,7 61,5 21,1 0,35 5,2 25,4 65,5 20 0,31 4,6

23,8 43 16,9 0,39 5,2 22,2 43.5 15,5 0,36 4,6

20,1 25,8 12,1 0,47 5,2 19,1 27,3 11,5 0,42 4,6

          

и около 10% по-висока насипна 
плътност. Следователно, за даден 
обем на смилащата среда на една 
топкова мелница, мелещи тела 
„Рело“ ще имат по-голяма повърх-
ност за намаляване едрината на 
рудните частици.

Топки
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мелницата играе съществена роля 
в нейната ефективност на смилане, 
като с повишаване на циркулацион-
ния товар расте и нейната произво-
дителност по даден разчетен клас. 
Тази закономерност се наблюда-
ва и при двата вида мелещи тела 
( ), като средно производител-
ността на мелещи тела „Рело“ дават 
около 14% по-висока производител-
ност за едно и също време на сми-
лане.

О Н

Резултатите от направените ла-
бораторни тестове потвърждават 
по-добрата ефективност на смила-
не на мелещи тела „Рело“ в контро-
лирана среда спрямо стандартните 
мелещи тела (топки). 

От първата серия тестове при стан-
дартната методика на Бонд се на-
блюдава интересна закономерност 
между по-голямата обща повърх-
ност на мелещи тела „Рело“ в еди-
ница обем (10%) и намаляването 
на работния индекс на Бонд (10%) 
спрямо стандартните мелещи тела 
(топки). Очевидно е, че има пряка 
корелация между по-голямата кон-
тактна площ на товара от мелещи 
тела „Рело“ и подобрената ефектив-
ност на смилане.

Втората серия тестове, при които 
времето за смилане беше израв-
нено, показаха по-висока разлика 
в производителността на мелещи 
тела „Рело“ спрямо топките, като 
средно за четирите различни цир-
кулационни товара повишението 
е с около 14%. Интересен факт е, 
че топките постигат приблизител-
но същата производителност при 
250% циркулационен товар, която 
мелещи тела „Рело“ постигат при 
100% циркулационен товар. По-ви-
сокият циркулационен товар озна-
чава по-големи разходи за класи-
ране на готовия продукт (разход на 
електроенергия на циркулационна-
та помпа, ремонт и др.), тъй като 
2,5 пъти повече рудна маса трябва 
да мине през топковата мелница в 
сравнение с мелница, заредена с 
мелещи тела „Рело“. Логично е да се 
очаква тогава, че има потенциал да 
се намери оптимален режим, при 
който разходите за смилане при из-

            -
    

          -

  И          
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ползване на мелещи тела „Рело“ ще бъдат по-ниски, а 
същевременно производителността – по-висока. 

Промишлени тестове с новите мелещи тела (Бо-
дуров и Генчев, 2017) показват, че ползите от тяхното 
внедряване са значителни. В оловно-цинкова мина 
на „Рудметал“ АД са постигнати забележителни ре-
зултати, в т.ч. повишаване на производителността на 
топкова мелница с над 80% при запазване на произ-
водствените разходи. Разходът на стоманени мелещи 
тела „Рело“ е бил също значително по-нисък от раз-
ходът на стоманени топки. Запазването на формата 
на мелещите тела „Рело“ по време на промишления 
експеримент е показано на .

В И НИ Н Н И И ОНО И О Н
ВН НИ Н В ВИ И

Разходите за мелещи тела възлизат на около 16% от 
всички разходи на една мина (себестойност) ( assola, 
2016). 

Ако приемем, че цената на най-качествените високо- 
хромни топки е равна на цената на тела „Рело“ (към 
момента), се получават следните два ефекта:

l Евентуална замяна на обикновени стоманени топ-
ки с високохромни води до положителен ефект в 
размер на 4% - с толкова се намаляват разходите 
за мелещи тела. Това следва от факта, че висо-
кохромните дават с около 40% по-нисък разход на 
тон, но са с 60 % по-скъпи от обикновените. Имай-
ки предвид цитираните данни по-горе се вижда, че 
разходите за мелещи тела са около 16% от всички 
разходи. Тогава общият ефект от внедряването на 
високохромни топки ще е 16% х 4%  0,64% нама-
ление от всички производствени разходи.

l Ако приемем, че тетраедрите повишават с 15 % 
производителността на смилането, то замяната 
на обикновени стоманени топки с мелещи тела 
„Рело“ ще доведат до следния ефект в намаляване 
на себестойността - 15% х 36% (всички разходи за 
смилането)  5,8% намаление от всички производ-
ствени разходи. (Друг е въпросът, че в останалите 
64% от производствените разходи, също би се оч-
аквало намаление).

От 5,8% трябва да извадим 0,64%, тъй като мелещи 
тела „Рело“ не са от високохромна стомана, а от обик-
новена релсова стомана. Получаваме 5,1% снижава-
не на разходите, ако телата „Рело“ заместят високо- 
хромните топки в топковите мелници.

С едно изречение,  дори при тази висока цена ико-
номическият ефект от внедряване на мелещи тела 
„Рело“ е в пъти по-добър от гледна точка за разходите 
на една мина в сравнение с икономическият ефект от 
внедряване на високохромни топки. 

И ВО И

Тенденцията да се добиват и преработват руди с все 
по-ниски съдържания изисква намиране на реше-
ния за подобряване на енергийната ефективност на 
минните предприятия. Замяната на използваните в 
момента мелещи тела с мелещи тела „Рело“ е един 
бърз и икономически ефективен вариант за повиша-
ване на производителността на топковите мелници 
и намаляване себестойността на крайния продукт. 
Внедряването в минната индустрия на мелещи тела 
„Рело“ предстои и ще открие нови хоризонти за добив 
и преработка на природните ресурси.
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ABSTRACT

T e existing roa  tunnels in t e e ublic o  Bulgaria 
are built it out connections bet een t e in i i ual 

i es, ic  oes not ensure ire sa et . On t e ot er 
an , t e lack o  ater roo ing an  oor construc-

tion cause roblems it  structural sa et  an  ser-
ice li e.

T ese t o acts re uire a total reconstruction o  
t e existing roa  tunnels an  bringing t em in line 

it  Euro ean re uirements or sa et  an  urabil-
it . nlike t e ne  constructions, t e reconstruction 

as er  restricti e con itions, ic  creates ecu-
liarities in t e tec nical solutions. T ese eatures 
are re lecte  in geological sur e s, structural sur-

e s, lanning o  unctional an  rein orcing acti i-
ties, mat ematical mo eling, eart uake researc , 
construction o  ne  cross-links, lanning o  blasting, 

ater roo ing, entilstion an  ire resistance.

T e stu  as con ucte  in connection it  t e so-
lution o  a tec nical roblem in t e reconstruction o  
t e Vitin a tunnel. T e eculiarities o  t e geological 
sur e s an  t e constructi e sur e  are consi ere . 
T e obtaine  results enric  t e t eor  an  ractice 
o  tunnel construction un er t e s eci ic con itions 
o  reconstruction.

KEYWORDS: tunnel construction, roa  tunnels, re-
construction, ins ection o  structures

Съществуващите пътни тунели в Република България 
са изградени без връзки между отделните тръби, кое-
то не обезпечава безопасността при пожар. От друга 
страна, липсата на хидроизолиране и некачественото 
изпълнение пораждат проблеми с конструктивната 
сигурност и срока на експлоатация.

Упоменатите два факта налагат тотална реконструк-
ция на съществуващите пътни тунели и привеждане-
то им в съответствие с европейските изисквания за 
сигурност и трайност. За разлика от новите строежи, 
реконструкцията е с много ограничителни условия, 
което поражда особености в техническите решения. 
Тези особености рефлектират в геоложките проуч-
вания, обследването, планиране на функционалните 
и усилващи дейности, математическото моделиране, 
земетръсното изследване, строежа на нови напреч-
ни връзки, планирането на пробивно-взривни работи, 
хидроизолирането, вентилацията и пожароустойчи-
востта.

Изследването е направено във връзка с решение-
то на технически проблем при реконструкцията  на 
тунел „Витиня“. Разглеждат се особеностите в гео-
ложките проучвания и конструктивното обследване. 
Получените резултати обогатяват теорията и практи-
ката на тунелостроенето при специфичните условия 
на реконструкция..

ОВИ И  тунелостроене, пътни тунели, ре-
конструкция, конструктивно обследване

Д     Н            
     Д
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риали, натрупаните от предходни ремонти облицовки, 
допълнителната раздробеност от неправилно плани-
рани пробивно-взривни работи, скритите дефекти в 
конструкцията и др. Тези ограничителни условия по-
раждат особености в геоложките проучвания и кон-
структивното обследване на тунелите. В общия слу-
чай проектна документация липсва. Има откъслечни 
фрагменти от проектите. В началото това създава 
затруднения по стратегията за интервенция, но дори 
документацията да е налична, нейните параметри 
следва да бъдат доказани чрез целенасочено обслед-
ване.

О О НО И И О О И О В НИ

Основното ограничително условие за направа на 
конвенционално геоложко проучване чрез сондажи 
от  терена е собствеността на земята на повърхност-
та. Процедурните разрешения правят решението на 
подобна задача невъзможно. По тази причина гео-
ложките проучвания следва да се съсредоточат по 
тунелното трасе, с дейности отвътре на съоръже-
нието. За постигане на тази цел  усилията следва да  
бъдат насочени към  намиране поне на екзекутивни 
геоложки зарисовки по  трасето на тунела ( ). 
Впоследствие тези геоложки разновидности и раз-
ломи следва да бъдат потвърдени с георадар и/или 
нискочестотен ултразвуков томограф, позволяващ 
получаването на  3   визуализация на крепежа и зад-
стенното пространство, като изследването се раз-
простре и в дълбочина на скалния масив. В случай, 
че и геоложки зарисовки липсват, разновидностите 
следва да бъдат разграничени с използване поне на 
два различни геофизични метода.

След установяване на геометричното разположение 
на видовете скали и разломи, чрез хоризонтални и 
наклонени сондажи от вътрешното пространство на 
тунела, се пристъпва към изследване на геоложки 

О ИН НИ О В е изтъкнат експерт и безспорен спе-
циалист в областта на надземното и подземното инженерство. Завършва 
УАСГ, спец. „ПГС“, профил „Конструкции“, а през 1988 г. след защита на ди-
сертация получава научната степен „доктор“. През 2001 г. става „доцент“ 
по „Строителни конструкции“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, а през 2003 г. при-
добива диплом за ОКС „магистър“ - минен инженер в същия универси-
тет. В периода 1990 - 91 г. специализира по мостове и тунели последова-
телно в Санкт Петербург, Русия - ЛИЖТ и в ТУ на Копенхаген, Дания. Има 
богата и разнообразна практическа дейност - отначало като проектант в 
„МИНСТРО “, след това като аспирант и асистент в УАСГ (1984 - 87 г.), 
гл. асистент във ВВТУ „Т. Каблешков (1987 - 90 г.) и в ТУ в гр. Тунис (1992 - 
94 г.). От 2001 г. е доцент,  а от 2013 г. заема академичната длъжност „профе-
сор“ в катедра „Подземно строителство“ към МТФ на МГУ „Св. Иван Рилски“  
Проф. Жечев има над 120 публикации, а също монография и учебник. Всички 
те са в областта на геотехниката и подземното строителство и имат предим-

но научно-приложен и приложен характер. Има значителен брой реализирани конструкциите на надземни 
и подземни съоръжения и експертизи на аварийни ситуации. Собственик и управител е на фирма за проек-
тиране на подземни и геотехнически строежи „Рафаил” ЕООД.

Изследването е направено във връзка с реша-
ването на конструктивни проблеми при рекон-
струиране на тунел „Витиня“ по АМ „Хемус“. 

Тунелът с две тръби с дължини по 1,20км не само е 
най-дългия магистрален тунел в страната, но и пре-
минаващ през най-тежките геоложки условия, които 
определя  Гогинския разлом. Безопасността на съ-
оръжението е определяща за функционирането на 
северната автомагистрала, което го дефинира като 
структуроопределящо за пътната инфраструктура на 
България.

Съществуващите магистрални тунели са от две са-
мостоятелни тръби и са изградени през 80-те годи-
ни на миналия век когато се правят първи опити за 
внедряване е нас на Новия Австрийски Метод. В ня-
кои случаи като тунел „Витиня“ при избора на трасе-
то техническите изисквания не са били водещи. Съо-
ръжението преминава през силно разломна зона на 
Гогинския разлом и е било проблемно дали изобщо 
може да бъде изградено. От този факт произтичат и 
по-специалните мерки, които следва да бъдат прила-
гани по време на ремонтните дейности.

При голяма част от съоръженията при строежа хи-
дроизолация не е изпълнена. Впоследствие има опи-
ти за хидроизолиране, които не са на професионална 
основа и само задълбочават деструктивните процеси 
на съоръженията с което редуцират сигурността им. 
Сигурността в процеса на експлоатация се намаля-
ва и от некачествено изпълнени СМР и подценяване 
на влиянието на геоложките условия, което води до 
трайни дефекти на носещите облицовки.

Реконструкцията на съществуващи тунели е много 
по-сложна задача от строителство на нови съоръже-
ния. Сложността на задачата произтича от увеличе-
ното количество ограничителни условия - от липса 
на габарит, продължителното влияние геоложката 
даденост, актуалното състояние на вложените мате-
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проби за установяване на физикомеханичните харак-
теристики на скалния масив в различните разновид-
ности. Вземането на проби следва да се съсредоточи 
в местата на бъдещите напречни тунели.

Освен на геоложките разновидности особено вни-
мание при геофизичните изследвания следва да се 
обърне дали има кухини в тунелната облицовка и при 
контакта на облицовката със скалния масив. Това 
обстоятелство е от изключителна важност не само 
за конструктивното обследване и  математическото 
моделиране на конструкцията, но и за изработване 
на стратегия за гарантиране на експлоатационната и 
сигурност. 

На база извършените полеви инженерно-геоложки и 
хидрогеоложки обследвания - огледи, картировка, ла-
бораторни тестове, полеви геофизични и георадарни 
проучвания и архивни данни, в геоложките доклади 
следва да има следните данни за изготвяне на ка-
чествен проект за реконструкция на тунелите.

l Видът на скалите през които преминава тунела 
с характерни особености на отделните разновид-
ности и промените в якостно-деформационните 
характеристики, свързани с тектонските промени, 
пробивно-взривните работи и наличието на  про-
дължителен контакт с подземните води, което 

довежда до възникване на допълнителни дефор-
мации и напрежения в скалния масив около съо-
ръженията.

l Чрез геофизични методи трябва да бъдат карти-
рани следните детайли от съществуващата кон-
струкция и скалния масив: 

 1. Наличие на контрасвод;
 2. Местата на проблемните геоложки зони и раз-

ломи;
 3. Наличната канализационна система и наличие 

на обединителен канализационен колектор;
 4. Местата и обемът на кухини в конструкцията и 

скалния масив, които подлежат на запълване.

l Хидрогеоложкото изследване трябва да даде ре-
зултати  по наличие на пукнатинни подземни води, 
привързани основно към пукнатинните системи в 
района на установените тектонски зони и ореола 
им от силна напуканост около тях, както и при 
петрографските контакти между различните ге-
олого-литоложки разновидности. На тези места 
следва да бъдат определени коефициенти на фил-
трация и агресивността към бетона и стоманата.

l Като бъдат взети предвид функционалните из-
исквания за местоположението на напречните 
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връзки, след установяване на 
геотехническите условия, тряб-
ва да бъдат препоръчани  зони-
те в които е препоръчително да 
бъдат проектирани и изпълнени 
новите тунелни връзки. Следва 
да бъдат дефинирани и точните 
параметри на скалите с които да 
бъде реализирано проектиране-
то.

Описаните изисквания са основа-
ние при реконструкция на тунели 
геоложките изследвания да проти-
чат на два етапа – предварителен и 
по време на строителството.

О О НО И И ОН ИВ
НО О О В Н

За разлика от стандартното об-
следване с вземане на ядки от бе-
тона, сканиране на армировката и 
определяне на степента на корозия, 
при реконструкция на тунели изсле-
дователската работа се увеличава 
и има следните особености. 

На първо място – вземането на 
ядки трябва да се подчини на ус-
ловието да бъдат засегнати всички 
пластове бетон на облицовката. За 
целта следва да се изваждат от бе-
тона по-дълги сондажни ядки. Тези 
ядки да бъдат взети алтернативно 
от двете страни на тунела и от мес-
та на бъдеща конструктивна интер-
венция ( ). 

те пластове пръскан бетон полаган 
при предходни ремонти. При необ-
ходимост да бъдат указани слоеве-
те, които са опасни и се налага да 
бъдат свалени. За целта освен без-
разрушителни методи на изслед-
ване следва да бъдат направени и 
разкрития на съществуващата кон-
струкция ( ).

На четвърто място – обследването 
трябва да даде отговор за качест-
вото на хидроизолирането и за-
устването на подземните води.

Във връзка с проведеното по указа-
ната по-горе схема, може да бъдат 
обобщени препоръките за стратеги-
ята на ремонтиране на лявата тръ-
ба  на тунел „Витиня“.

l Категорично е непрепоръчи-
телно да се извършва ремонт  
върху четири облицовки, две 
от които - неармирания външен 
бетон и положения допълнител-
но пръскан бетон, закономерно 
вървят към аварийно състоя-
ние. Увеличеният баласт, ста-
тическата схема на механизъм 
и липсата на нормативно обез-
печеното им фундиране водят 
до слягания и пукнатини, което 
задълбочава несигурността на 
основната /вторична/облицовка 
и се отразява на сигурността на 
целия тунел;

               

  Д           
        

На второ място, освен за изслед-
ване на качествата на бетона, сон-
дажните ядки служат за установя-
ване на дебелините на пластовете 
бетон, сцеплението между тях, как-
то и наличие на хидроизолация и 
армировка

На трето място, конструктивното 
обследване трябва да даде заклю-
чение за сигурността на слоевете 
носеща облицовка и допълнителни-
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l Поради липса на концепция и технически сред-
ства при съществуващите опити за отводняване, 
е напълно излишно да се дискутира възможност 
за възстановяване на дренажи и колектори. По 
тези системи сега и в бъдеще е абсурдно да поте-
кат водите за осушаване на съоръжението. Водите 
ще продължат да текат по места, които са недос-
тъпни и неизвестни. Налага се отстраняване на 
останките от съществуващото и направа на ново 
отводняване;

l Прeпоръчва се опасните облицовки да бъдат сва-
лени, натрошени и използвани като основен под-
ложен пласт при строежа на магистрали. Освобо-
дената основна облицовка да бъде възстановена 
и усилена. Да се изпълни хидроизолиране, а води-
те да се подхванат и заустят в отводнителна сис-
тема. 

На пето място, конструктивното обследване не при-
ключва с предаване на експертна оценка на обекта , 
а продължава след сваляне на опасните облицовки и 
по време на строителството.

Магистралните тунелни тръби са изпълнени с два 
слоя – първична и вторична облицовка.

Първичната облицовка с дебелина около 40 cm 
включва крепежни стоманени рамки от нестандартен 
валцуван 2Т профил с размери 220/12 mm и дебели-
на на стеблото и фланшовете по 10 mm. Стоманени-
те рамки са бетонирани с използване на бернолдова 
ламарина, таванки и единични армировъчни пръти 
предназначени за задържане на кофражен и пръскан 
бетон.

Вторичната облицовка с дебелина около 60 cm е из-
пълнена с подвижна кофражна форма. При обслед-
ването е установено, че по стените на практика няма 
армиране. Армировка с конструктивна подредба е 
установена в някои части на свода, което вероятно е 
търсено от проектантите в опасните зони. 

При изпълнението на вторичната облицовка не е осъ-
ществен конструктивен контакт с първичната обли-
цовка, което води до запечатване на кухини ( и 
5). Подобни кухини са констатирани и между първич-
ната облицовка и скалния масив. 

Вторичната облицовка има обогатен с цимент по-
върхностен пласт с дебелина 2 cm тип „мазилка“ и 
разслоен, напукан и разрушен бетон, който на места 
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има клас 16 МРа в съответствие с получените прото-
коли на изпитване.

По вторичната облицовка са констатирани пукнатини 
и течове с изнасяне на ръжда от стоманата на кре-
пежните рамки ( ).

Подобни констатации правят лявата тунелна тръба 
опасна за експлоатация. Вече веднъж при предходен 
ремонт преди месеци са констатирани нови дефор-
мации и пукнатини, а при отстраняване на опасните 
облицовки и почистване на тротоарите има вече ава-
рирала кампада на вторичната облицовка – кампада 
№14 ( ). 

Описаният случай е прецедент в световен мащаб. На 
практика товарите се носят от първичната облицовка 
и главно от крепежните рамки. Вторичната облицов-
ка в областта на свода е некачествено бетонирана 
вероятно заради използване на подвижен кофраж с 
по-голям радиус, а  дебелината  на свода при пока-
заната на  и 5 каверна е 20-30 cm. След години 
разхлабващия се от деформациите на кородиращи-
те стоманени рамки скален масив няма да може да 
бъде удържан и посредством скален удар ще разру-
ши самоносещата се  вторична облицовка.  Същият 
ефект може да се получи и от камшичен удар при зе-
метръсно въздействие. И в двата случая резултатите 
от обследването показват, че внезапни разрушения 
ще настъпят в значителна част от свода по ефекта на 
доминото и последствията ще бъдат значителни като 
жертви и материални загуби. Евентуалните пропада-
ния в лявата тръба ще доведат до  разрушение и на 
другата - дясната тръба.

При констатираното критично състояние на лявата 
тунелна тръба при едва 30 години експлоатация и 
предходен ремонт преди 10 години,  следва да бъдат 
взети радикални мерки по запълване на каверните, 
усилване и хидроизолиране на съоръжението.

НИ

Разгледаните особености на геоложките проучвания 
и конструктивно обследване са гаранция, че няма да 
бъдат пропуснати важни страни от експлоатацион-
ната сигурност на тунелите. Целесъобразно е в съ-
ответствие с подобна практика и в други европейски 
страни, и у нас геоложките проучвания и конструк-
тивното обследване да бъдат разделени на две фази   
- основни доклади и доклади по време на реконструк-
ция. Предложената система вече е използвана при 
реконструкцията на тунел „Витиня“. При този подход 
са разкрити скрити дефекти, които при текущите ре-
монти се пренебрегват. С предложената стратегия на 
обследване ще се удължи значително трайността и 
сигурността на съществуващите тунели по пътните 
магистрали на страната.

Направеното изследване допринася за уточняване на 
математическото моделиране с отчитане на всички 
фактори провокиращи разрушителни процеси и  обо-
гатява практиката при реконструкция на съществува-
щите тунели.
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ABSTRACT

T e re ort ro i es general in ormation about t e 
„ ele nitsa” tunnel o  t e Struma ig a , con-
structe  b  t e ne  Austrian tunnel met o  ( AT ), 
t e com atibilit  o  t is met o  it  rilling-an -
blasting o erations an  t e construction roblems 
relate  to t e i erent t es o  rocks. T e se arate 
certi icates o  rilling-an -blasting o erations ( BO) 
an  t e monitoring uring t eir im lementation are 
consi ere .

KEYWORDS: e  Austrian tunnel met o , tunnel 
“ ele nitsa”, rilling-an -blasting o erations

В доклада са представени общи сведения за тунел 
„Железница“ от автомагистрала Струма, прокарван 
по нов австрийски тунелен метод (НАТМ), съвмес-
тимостта на метода с пробивно-взривните работи и 
проблемите по прокарването, свързани с разнород-
ните скални разновидности. Разгледани са отделните 
паспорти на пробивно-взривни работи (ПВР) и мони-
торинга при тяхното извършване.

ОВИ И  Нов австрийски тунелен метод, ту-
нел „Железница“, пробивно-взривни работи

Д     Н            
     Д

Тунел „Железница“ е пътно съоръжение от съста-
ва на автомагистрала „Струма”, намиращо се в 
непосредствена близост до с. Железница, общи-

на Симитли, от където носи и името си. АМ „Струма“ 

е част от транс-европейски коридор Ориент/Източ-
но-Средиземноморски, свързващ градовете София, 
Кулата и Солун. Строежът е разделен на лотове. Пред-
мет на настоящия доклад е о   о а    о  
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ИВ Н ОВ е минен инженер, завършил МГУ,  гр. София със  специалност „РПИ - Минно 
строителство“. През 1991 г. специализира взривни работи в промишлеността. Започва  
трудовия си път в р-к Челопеч и МОК „Елаците“.  Бил е главен инженер на рудниците 
„Козяк“ и „Кремиковци“, директор по производството на Плена България - Варов завод 
Пуклина и началник - рудник „Асарел“.  Основател на Табов Инженеринг ООД, където 
в момента е главен проектант. Под негово ръководство са проектирани и извършени 
десетки хиляди взривявания, в т.ч технологични, специални по взривявания на сгради и 
съоръжения, взривявания на метали, шлаки и др. 

През периода 2012-2017 г. ръководи прочистването на база Стралджа-Мараш след те-
жък промишлен инцидент, като за периода под негово ръководство и по негови проекти  
са извършени над 2000 взривявания на събраните от инцидента на над 300 000 различ-

ни  боеприпаси и взривни военни остатъци. От 1993 г е проектант на взривни работи, а от 1997 г. - проектант 
на взривни работи - 1-ва степен. Член на КИИП - София град. 

Притежава пълна проектантска правоспособност „Добив на полезни изкопаеми и Специални взривни рабо-
ти“. От 2019 г.  е изпълнител на взривните работи при прокарване на тунел „Железница“  от АМ Струма - южен 
портал.

ИН ОН
ОВ В е стро-

ителен инженер с 
над 10 годишен опит 
в строителството на 
подземни и открити 
съоръжения. Завър-
шил е „Хидротехни-
чески строителство“ 
и „Управление и екс-
плоатация на газо- 
преносни системи“ 

в УАСГ. Професионалната си кариерата  започ-
ва през 2010 г. при изграждането на II-ри метро 
диаметър в София. До момента се занимава из-
ключително с ключови национални строителни 
обекти. Взема участие на ръководни постове в 
изграждането на  тунели по нов австрийски ме-
тод, щитов метод, открит способ  и подземни и 
надземни метростанции. От 2018 г. е ръководител 
на екипа за строителство на тунел „Железница“ от 
страна на „Джи Пи Груп“ АД.

И И ОВ
В ОВ е минен 

специалист в откри-
тия добив и тунелното 
строителство. Карие-
рата си започва през 
2000 г. в „Елаците 
Мед“ АД. От 2007 г. се 
занимава с пробив-
но-взривни работи. 

Участвал е в изпълне-
нието на тунелни про-

екти чрез пробивно-взривни работи в Сърбия и 
България. 

От 2018 г. e част от екипа на „Джи Пи Груп“ АД.

ИН ИВО ИНОВ притежава голям практически опит в открития добив и 
пробивно-взривните работи. Завършва МГУ „Св. Иван Рилски“ със специалност 
„Минно инженерство“ и специализация „Открит добив на полезни изкопаеми“. За-
почва работа в „Елаците-Мед“ АД през 1999 г. като началник смяна, от 2001 г. е 
главен инженер „Открит добив“, а от 2009 г. - ръководител „Обособено производ-
ство“ (Пробивно-взривни работи и производство на взривна смес). Участва във 
внедряването на проекти за повишаване на технологичното равнище, качеството, 
нови техники и технологии, усъвършенстване на организацията на производство 
и други.

От 2012 г. до момента е управител на „Експлозивпрогрес ГТМ“ ЕООД, София, спе-
циализирана в областта на консултантските и инженерингови услуги в областта 
на пробивно-взривните работи.. 

Притежава свидетелство за правоспособност проектант „Взривни работи - първа степен“.
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  о  , включително обслужващ 
тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ 
и площадка за хеликоптери. 

Строителството на тунела е с начален километраж 
km 366 720 и краен километраж km 369 000. Из-
вършва се от консорциум ДЗЗД „АМ - Струма Тунел 
2018“ с водещ партньор „Джи Пи Груп“ АД. Тунелът 
се прокарва едновременно от юг на север и от север 
на юг, като целта е сбойката да се осъществи по сре-
дата. „Джи Пи Груп“ строи южната част на тунела от 
портала при km 369 000. Тунелът е с две двуленто-
ви тръби – едната за осъществяване на движението 
от София към Кулата, а другата обратно - от Кулата 
към София. Двете тунелни тръби имат 4 пешеходни и 
2 автомобилни аварийни връзки (байпаси). В зоните 
на автомобилния байпас тунелът е уширен с още едно 
платно. Това го прави уникален за България.

Към настоящият момент 

, съгласно заданието на АПИ.

Взривните работи в южния участък на тунела се из-
вършват от „Табов Инженеринг“ ООД, което друже-
ство е подизпълнител на „Джи Пи Груп“ АД.

О И В НИ И О В Н НО О И
О В Н Н Н

Тунелът се строи по нов австрийски тунелен метод“ 
(NATM). AT  е метод за изграждане на тунели, при 
който умишлено и целенасочено се използват носе-
щите свойства на масива, превръщайки земните и 
скални маси чрез подходящи крепежни средства от 
натоварваща съоръжението среда в носещ елемент 
от него. Целта е да се оптимизира процеса на прокар-
ване на тунела, да се обезопаси минната изработка 
и да сведе до минимум свързаните с това икономи-
чески разходи. По време на изграждането на тунели, 
използващи AT , стабилността на изкопа обикно-
вено се осигурява от първичната облицовка  чрез 
вграждане на деформируем крепеж, а окончателната 
конструкция на тунелната тръба (вторична облицов-
ка) се изгражда само след пълното стабилизиране на 
напрежението по стените на тунела. 

Методът е разработен през 60-те години на миналия 
век от австрийските инженери Леополд Мюлер, Лади-
слаус фон Рабцевич и Франц Пахер 4 .

При AT  тунелът се прокопава обикновено в пълен 
профил без ПВР, когато сечението му е под 50 m2. При 
по-големи сечения, тунелите се прокарват на два и 
повече етапа.  При строителството на тунел „Желез-
ница“ е приета технология, по която тунелната тръба 
се прокарва на две части. 

Първо се прокарва калотата/сводовата част на ту-
нела. С известно изоставане се прокарва щроса/
средната част заедно с контрасвода там, където има 
контрасвод/дъгообразно дъно на тунела. Основното 
в случая е чрез вграждане на деформируем крепеж - 
самопробивни анкери тип IBO, дъгови трираменни 

ферми (армоферми), които се сглобяват в рамки, мре-
жи и торкрет бетон. При този лек крепеж се предизви-
ка оформянето на облекчителен свод в масива, който 
го превръща в носещ елемент, заместващ облицов-
ката. В челото на забоя се оставя предпазен целик 
( ). 

Във връзка с осигуряване на пълната безопасност на 
работещите забоят се торкретира преди да се вкара 
пробивната карета, а при изключително слаби скали, 
челото се анкерира и се изгражда анкерен чадър от 3 
метрови S  анкери или 4-, 8- и 12-метрови самопро-
бивни анкери (sel  rilling anc ors) тип IBO -32 или с 
по-голяма носимоспособност при изключително сла-
би скали в горнището на изработката ( ). Новото 
стабилно равновесие се установява по затихване на 
радиалните деформации на изкопа, измерени на мяс-
то. 

О И В НИ О О И О О Н
Н И О НОВНИ И ОВ И

Проектното трасе на тунел „Железница“ се разполага 
изцяло в метаморфните скали на Тросковски мета-
морфен комплекс (Тросковската група) с неопротеро-
зойска възраст. Той включва: амфиболити, амфибо-
лови гнайси и тела от метаултрабазити.

Картираният терен по проектното трасе на тунел „Же-
лезница“ попада в най-активния в тектонско отноше-
ние регион в страната, а именно югозападна  Бълга-
рия и в частност долината на р. Струма. Долината е 
тектонски обусловена, заложена по протежение на 
активната Струмска разломна зона. Това обуславя 
наличието на голям брой разривни тектонски нару-
шения в скалния масив, в който е проектиран тунел 
„Железница“. 

На базата на установените стойности на показатели-
те на скалата и структурната нарушеност на масива, 
за условията на тунела са приети следните 

:

l  – скален масив с ниска якост и висока сте-
пен на структурна нарушеност. Този тип се прие-
ма, че характеризира слабите и силно напукани 
тектонизирани зони при покритие до 50 m, както и 
участъци от тунела попадащи на малки дълбочини 
до 20-30 m от терена. Средна стойност на тип А по 

  е 10%.

l В – средно здрав и средно структурно нарушен 
скален масив. Този тип се приема, че характери-
зира преобладаващо средно здравите и умерено 
напукани катаклазни зони в масива при покритие 
до 85 m, както и участъци от тунела попадащи на 
дълбочини около 40-60 m от терена попадащи из-
вън тектонските и катаклазни зони. Средна стой-
ност на тип В по   е 25%.
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l  – относително здрав и 
по-слабо структурно нарушен 
скален масив. Той характери-
зира частите от масива с от-
носително по-висока якост и 
по-слаба степен на напуканост, 
които не са съществено засегна-

l  – материали от тек-
тонските зони, изградени от ми-
лонитизирани до практически 
глинизирани скали при покри-
тие до 50 m. При покритие над 
50 m отчитането на конкретните 
геотехнически показатели  и оп-
ределянето на вида на крепеж-
ната конструкция  се изпълнява 
по време на строителството от 
Авторския надзор, съвместно 
от геолог и проектант. Средна 
стойност на тип А(t) по   е 
0%.

Определените типове скали могат 
да сe използват за характеризира-
не на 

 както следва:

l  – изкопаване с тунелен 
багер; 

l В – преобладаващо изкопа-
ване с тунелен багер и с тежък 
хидравличен чук, възможно е 
частично използване на взри-
вяване, включително само на 
отделни зони от забоя;

l  – преобладаващо изкопа-
ване чрез взривяване и оформя-
не на контура с тежък хидравли-
чен чук.

Съобразено с техническите ха-
рактеристики и приетата техноло-
гия на пробиване и укрепване при 
която се осигурява ускоряване на 
строителния процес и съответно 
скъсяване срока за изграждане на 
тунела, са конфигурирани два типа 
профили:

l  
( ), 

Конфигуриран затворен тунелен 
профил, осигуряващ по-добро раз-
пределение на натоварването и 
взаимодействието с околния масив 
(при по слаби скални условия Тип А 
и Тип А (t)), както и при Тип B с по-
критие по – голямо от 85 m);

Сечение  с контрасвод - 115 m2

Максимална миньорска височина - 
10,47 m;

Максимална широчина широчина - 
13,04 m;

        

         

ти от тектонски процеси , както 
и участъците от тунела попада-
щи на значителни дълбочини от 
терена. Средна стойност на тип 
С по   е 35%.
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l О
 ( ), 

Конфигуриран е отворен тунелен 
профил (без контрасвод), при здра-
ви скали (Тип C и Тип B при покри-
тие по – малко от 85 m);

Сечение  без контрасвод - 104 m2

Максимална миньорска височина - 
9,34 m;

Максимална широчина широчина - 
13,04 m;

Приложената технология на про-
биване и укрепване, осигурява ус-
коряване на строителния процес и 
съответно скъсяване срока за из-
граждане.

Съкратеният работен цикъл при 
прокарване на тунела може да бъде 
дефиниран по следния начин: 

Отлагане на Д на забоя, пробиване 
на Д, зареждане на Д, свързване 
на мрежата, взривяване, проветрява-
не, проверка с газ анализатор дрегер, 
обр шване на забоя и обезопасяване 
на горнището, натоварване и транс-
портиране на взривената скална 
маса, торкретиране, анкериране на 
горнището и забоя  и подготовка за 
следващото взривяване.

О ИВНО В ИВНИ О И И
О В Н Н Н

Прокарването на тунела в здрави 
скали с ненарушени структурни 
връзки и в свежите и здрави скални 
масиви се изпълняват с приложе-
ние на пробивно-взривни работи. 
Пробивните работи се извършват 
по зададен от проектанта проект на 
взривни работи. Местата на  взрив-
ните дупки се отлагат на забоя със 
сигнален спрей от ръководителя 
на взривните работи. Пробивните 
работи  се извършват с три-манипу-
лационна пробивна  карета San ik 

T821-C  при диаметър на взривна 
дупка около  45 mm, собственост 
на „Джи Пи Груп“ АД, по проекти  и 
паспорти, изработени от „Табов Ин-
женеринг“ ООД.

Изкопните дейности се извършват 
директно от забоя с тунелни баге-
ри, а в здравите скални зони, чрез 
пробивно-взривни работи и това-
рене на взривената скална маса с 
челни товарачи на автосамосвали. 

Проектантът на взривните работи 
изготвя паспорта за разположение 
на взривните и компенсаторни дуп-
ки или чрез клиновиден подкоп в 
по слабите зони на съответния на-
предък. Паспортът се съобразява с 
резултатите от изпреварващото ге-
оложко проучване. Същият се пре-

дава на техническия ръководител, 
който маркира с трайни белези ВД 
и запознава операторите на  каре-
тата с паспорта.

При проектиране на взривните ра-
боти  основно изискване, което 
трябва да удовлетворява прилага-

  О          М 

         М 
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  Н        

ната взривна технология е макси-
мално доближаване до проектния 
контур на тунела, намаляване до 
минимум надработките и грапави-
ните, както и предпазване на скал-
ния масив зад проектния контур 
от допълнително напукване или 
разтваряне на естествените пук-
натини.  При прилагането на AT  
надработките са изключително 
вредни - освен допълнителния раз-
ход на бетон,  съществува реална 
опасност от отслабване на масива, 
което е в противовес на метода. На 

  са показани надработки, по-
лучени при първоначалните уточня-
ващи параметрите в паспортите.

За извършване на ПВР бе приет 
взривен метод с централен клино-
виден подкоп с 9 подкопни дупки 

шомполи от работната платформа 
на пробивната карета. 

Контурните ВД се зареждат с 3 
нишки  Д В, 12 g/m ВВ, навити 
една около друга. Конструкцията на 
зарядите е показана на .

За иницииране на взривната мрежа 
се използва неелектрическа сис-
тема „Нонел“ на „Орика Мед“ АД. 
За взривните дупки се използват 
КД Exel™; L  с дънни закъснения 
от 0 до 2000 s. Детонаторите се 
свързват на повърхността на забоя 
с бънч конектори Exel B connector 
4,8   без закъснение. При така из-
браната схема за иницииране за 
къснението се осъществява в сами-
те ВД, като подкопните се взривя-
ват със закъснение 0 s, отбивните 
се свързват в няколко последова-
телни серии след подкопните. Най- 
накрая се взривяват контурните 
и дънните ВД, които са свързани 
също в мин. 3 серии, като последна 
серия се взривява тази, разположе-
на в „ключа“ на свода. Мрежата се 
взривява посредством вълновод 
НОНЕЛ дистанционно от укритие. 

Осреднените параметри в ми-
ньорски контур на забоите са 
както следва: площ на калота 
Sk  70 m2 (86 m2 в зоната на автомо-
билното обръщало), площ на щроса 
Sщ  34 m2, площ на щроса контра- 
свода Sщк  45 m2.

Напредъкът варира от 1,5 m до 3 m. 
в зависимост от вида на скалите. 
Избира се в момента на сондира-
нето. 

 46 mm. В центъра на подкопа се 
пробива  компенсаторен сондаж   
120 mm, който не се зарежда с ВВ. 
Неговата цел е да освободи напре-
жението в подкопа чрез създаване 
на допълнителна открита повърх-
ност. За разлика от взривявания-
та в открити минни изработки, при 
взривяване на калота откритата по-
върхност е само една – челото на 
забоя. На  е показан паспорт 
на ВР в калота. На  е показан 
паспорт на щрос с контрасвод. 

За взривяване се използват акети-
рани емулсионни  ВВ с диаметър 
на патрона  36 mm. Същите са 
производство на „Орика Мед“ АД, 
„Експлозивпрогрес - ГТМ“ ЕООД и 
„Максам“  АД. Патроните се зареж-
дат ръчно с помоща на дървени 
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Подкопните дупки освобождават място за отбитата 
от основните-отбивни  ВД. По контура на изработката 
се пробиват контурни ВД. Те се взривяват в серии с 
милисекундно закъснение, подходящо за осигурява-
не преместването на минната маса.

Разпределението на взривните дупки е направено на 
база на количество взривно вещество, необходимо 
за един напредък.

    

       
           

         
          

Разпределението на взривните дупки е направено по 
следния начин (  и ):

- Призматичен (клиновиден) подкоп, гарантиращ 
създаване на допълнителна открита повърхност 
за отбивните взривни дупки;

- Равномерно разпределени по площта на забоя от-
бивни взривни дупки, с цел пълно покриване на 
забоя;

- Контурни взривни дупки за оформяне на крайния 
контур на изработката, намаляващи надработките 
и подработките.

- Пробиване на компенсационна дупка в средата на 
подкопа с диаметър  102 mm.

- Взривяване на система от подкопни взривни дуп-
ки с патронирано ВВ  диаметър   40 mm.

При слабото горнище и целик в средата на забоя, 
паспорта се изготвя  с ориентирани два пирамидал-
ни подкопа от по 4 наклонени взривни дупки от ляво 
и дясно на целика и прибран контур в горнището от 
1,40 m. радиално под контура на минния профил на 
тунела.

При изготвянето на проекта бяха използвани мето-
диките на проф. д-р Драгомир Стефанов 1  и Стиг О 
Оловсон 3 .

ОНИ О ИН И В ИВНИ О И

С цел оценка на влиянието на ВР върху положения 
крепеж и скалния масив и с цел оценка на параметри-
те на ПВР, беше извършена сеизмична оценка на ВР и 
бе измерена скоростта на детонация на ВВ „Елацит“.

Сеизмичното изследване бе извършено при взри-
вяване на цяла калота с напредък L  2,5 m. Макси-
малното количество взривно вещество инициирано 
в една степен на закъснение е 15kg от паспорта на 
съответното взривяване.

Разположение на сеизмографите.

  - разположен на 
18 m от взривния забой в успоредната (лява) тръ-
ба на тунела.

  - разположен на 
50 m от взривявания забой в дясната тунелна тръ-
ба.

В случаят пълната енергия на взрива е тази при взри-
вяване на максималната маса на зарядите инициира-
ни в една степен на закъснение, която е 15 kg (съглас-
но предоставения паспорт за взривяване) и възлиза 
на 6,28 х 1014 ерга. Сеизмичната енергия възлиза на 
1,44 х 1011 ерга (1). Магнитудът по Рихтер е М  -0,429.

В  е регистрирано сеизмично въздействие с 
максимална скорост на преместване V  17,9 mm/s 
( ).
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В  е регистрирано сеизмично въздействие с 
максимална скорост на преместване V  19,1 mm/s 
( ).

И ВО И

В точките на измерване нивото на сеизмично въз-
действие е в рамките на допустимото и не е довело 
до образуване на остатъчни деформации в масива. 

Няма пукнатини и деформации по крепежната кон-
струкция.

От получените резултати се вижда, че влиянието на 
взривните работи в съседната тръба на тунела е в 
рамките на допустимото и не оказва влияние на из-
работката.

За определяне скоростта на детонация на взривни-
те вещества бе използвана апаратура на канадската 
фирма EL. За настоящото измерване скоростта 
на детонация е използван уред icroTra  и необхо-
димите за това консумативи (кабел VO  robecable - 

, robero , коаксиален кабел - 58C/ ).

В основата на принципа за измерване скоростта на 
детонация на изследваното взривно вещество стои 
идеята за изразяването ѝ като функция на два пара-
метъра „разстояние” (S) и „време” (t), т.е. V  S/t.

На  е показана схема на свързване при измер-
ване скоростта на детонация.

За измерване на скорост на детонация на патрони-
рано емулсионно взривно вещество „Елацит 710“ 
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например „щитов метод“. Но световния опит показва, 
че в икономически аспект новия австрийски метод е 
значително по-евтин от другите методи. Изборът на 
метод AT  изисква непрекъснат мониторинг върху 
процесите и спазване на стриктна технологична дис-
циплина при ползването му.

И О В НИ НИ : АМ – Автомагистра-
ла; АПИ- Агенция пътна инфраструктура;  - ock 

ualit  esignation - Обозначаване качеството на ска-
лата; AT  - e  Austrian tunneling met o  – Нов 
австрийски тунелен метод; ПВР – пробивно-взривни 
работи; ВВ - взривно вещество; ВД – взривна дупка

И О В Н И
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Ф 36/400 mm бяха заредени два броя взривни дупки 
с диаметър Ф 45 mm. Във всяка взривна дупка са из-
ползвани по три броя патрони от „Елацит 710“, като 
един от тях служи за патрон боевик. Инициирането е 
посредством неелектрически детонатор.

В едната взривна дупка за измерване скоростта на 
детонация е използван robero  – меден проводник 
с дължина 1,0 m и точно определено съпротивление 
от 354,3 , който се прокарва през средата на патро-
ните. Свързва се с измервателният уред поставен на 
безопасно разстояние посредством магистрален ко-
аксиален кабел тип 58C/ . Получените резултати 
са показани на диаграмата на  .

Във втората взривна дупка е използван кабел 
robecable-  със съпротивление 10,8 /m и дължи-

на минимум два пъти дължината на ВД. Кабелът се 
прокарва през цялата дълбочина на взривната дупка 
през средата на патроните. Свързва се с измервател-
ният уред поставен на безопасно разстояние посред-
ством магистрален коаксиален кабел тип 58C/ . 
Получените резултати са показани на диаграмата на 

.

От направените измервания и получените резултати 
се вижда, че взривното вещество отговаря на пара-
метрите по техническа спецификация. Близките по 
стойност скорости на двете измервания говорят за 
високо и постоянно качество на взривното вещество. 
Постоянството при параметър скорост на детонация 
е изключително важен фактор при проектиране на ВР 
в тунелното строителство.

НИ

Като се имат предвид изключително сложните инже-
нерногеоложки условия, геометричното разположе-
ние на двете тръби на тунела, прокарването на тунела 
би могло да се извърши и по други тунелни методи, 
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О ИНИ О О НОВ В Н О Н И  
Н Н НО НИ И И В И

Проф. дтн инж. Иван Ячев - председател на ФНТС

на нашата организация и към нейната история. Във 
Федерацията и в нейните Сдружения ние се гордеем с 
традицията да засвидетелстваме на тази дата и бла-
годарността на днешното поколение научно-техниче-
ска интелигенция към ветераните на Научно-техниче-
ските съюзи.

Празникът е повод да изразим и уважението си към 
труда на хилядите специалисти – съюзни членове, 
които в сложни условия работят и творят всеотдайно 
за развитието на нашата страна.

Да търсиш корените си назад във времето не е са-
моцел, а  жизнена необходимост за всеки отделен 
човек или обществена структура. Защото в днешния 
динамичен и до голяма степен непредсказуем свят 
корените са онова, което създава устоите, което ни 
помага да преодолеем бурите на времето, което съз-
дава традициите. 

На 26 март 1885 г., седем години след освобождава-
нето на България от османско владичество, в Русе 
– най-големият и най-европейският град в България 
по онова време, група родолюбиви и духовно извисе-
ни хора – инженери, механици, архитекти, лекари и 
учители, основават  Първото  техническо дружество 
у нас, с което се поставя началото на Българските 
технически творческо-професионални сдружения. 
Дружеството си поставя за цел „да съдейств ва за 
развитието на техниката и на техническия поминък в 
България”.

Техническото дружество започва своята дейност с 
42 члена, от които 24 са с военно-техническо образо-
вание, а останалите са представители на русенската 
интелигенция. Сред тях изпъкват имената на Зиновий 
Рожественский, Павел Кузмински, Константин Бож-

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО, 
ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

УВАЖАЕМИ ВЕТЕРАНИ, 

УВАЖАЕМИ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ И ЗАСЛУЖИЛИ  
ДЕЯТЕЛИ НА ФНТС,

ДРАГИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,

За мен е висока чест да Ви приветствам от името 
на Управителния съвет на ФНТС, на Сдружения-
та и техните членове както от свое име с добре 

дошли на тържественото честване на забележител-
ния юбилей - 135 години от създаване на Българско-
то техническо дружество, от което води началото си 
Федерацията на научно-техническите съюзи в Бълга-
рия. 

Провеждането на това честване под патронажа на 
Президента на Република България - г-н  Румен Радев 
е признание за ролята и авторитета на Федерацията в 
обществения живот на нашата страна. Свидетелство 
за този авторитет е и присъствието днес сред нас 
на авторитетни представители на държавни органи 
и институции, на общински ръководства, на БАН, на 
научни институции и университети, на структури на 
гражданското общество. 

За всички нас, богатата история на организацията на 
българските инженери е подходящ повод за равно-
сметка на досегашната ни дейност и за обединение 
на нашите усилия така, че нашето скъпо Отечество да 
заеме достойно място сред семейството на европей-
ските държави.

На 26 март ние честваме нашия Федеративен празник 
- „Ден на благодарността”,. На този празник ние из-
разяваме нашата почит и уважение към създателите 

    Н              
        

135TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF THE FEDERATION OF SCIENTIFIC  
ENGINEERING UNIONS (FNTS) IN BULGARIA

ro . Sc Eng. I an ac e  - resi ent o  e eration O  T e Scienti ic Engineering nions ( TS) in Bulgaria
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ков, Нестор Марков, Константин Паница, Спиридон 
Стоманяков, Янко Ангелов, Тодор Станчев,  д-р Лука 
Ванков, Георги Савов и др. 

Тази група ентусиазирани технически специалисти, 
пренебрегвайки изостаналостта на току-що прохож-
дащата българска държава, изпреварвайки със свое-
то мислене заобикалящата ги действителност с де-
сетки години, поставят началото на организираното 
научно-техническо движение в България, създавайки 
Първото техническо дружество.

Българското техническо дружество се основава като 
обществена организация с широка гражданстве-
ност, за да съдейства за развитието на техниката и 
техническия поминък в България. Организаторите 
на дружеството изрично са посочили, че „се забра-
нява занимаване и обсъждане на въпроси, некаса щи 
техническите предмети”. Тези думи, преведени на съ-
временен език, означават пълна деполитизация на 
дейността на техническото дружество за сметка на 
професионализма и високите морални добродетели.

Целта на дружеството е да работи със своите члено-
ве и гражданството чрез четения, събрания и публич-
ни беседи върху технически проблеми, съдействие за 
разпространение на техническо образование, прила-
гане и решаване на въпроси на българската промиш-
леност, изследване на различни фабрични материа-
ли, произведения и технологии.

 Основните задачи, които си поставя това дружество 
са:

- да се популяризират техническите знания;

- да се уреждат изложби на местни и чуждестранни 
стоки и да се провеждат технологични изследва-
ния върху тях;

- да се отправи молба към правителството, което 
да съдейства за развитието на родната промиш-
леност и техника и да се популяризират българ-
ските произведения;

- да се създаде техническа библиотека, химическа 
лаборатория и технически музей.

Чрез организационното си обединение и приетите 
устав и програма, русенските технически специали-
сти, носители на високи нравствени и възрожденски 
добродетели, заемат гражданска позиция и поемат 
отговорност за развитието и превръщането на Бъл-
гария във високо развита и културна индустриална 
европейска държава.

За Председател на дружеството е избран Симеон 
Ванков - Председател на Военния съд на Русенския 
гарнизон, който месеци след това начело на Дунав-
ската военна флотилия оказва решителна помощ за 
спасяването на видинската крепост в Сръбско-бъл-
гарската война. Това е един достоен с особено зна-
чим принос за победата в Сръбско - българската вой-
на от 1885 г., за който е награждаван и подобаващо 
оценен от българската държава.

За съжаление злощастните политически събития в 
България през периода от 1886 до 1889 г. го принуж-
дават да емигрира в Русия, където през следващите 
50 години преживява живот, изпълен с бурни съби-
тия. Той е посветен изцяло на науката, техниката и на 
инженерно - организационната дейност. Неговият ог-
ромен военно-технически и организационен опит го 
прави търсен експерт и му отваря пътя към висшите 
артилерийски и държавно-административни кръго-
ве. Неговият доклад как да се осъществи национална 
техническа мобилизация е одобрен и военното ръ-
ководство му възлага значителни пълномощия. За 
тези заслуги той получава висока оценка. С неговите 
постижения българските инженери могат само да се 
гордеят.

Въпреки изключително успешното и ярко емоционал-
но начало, поради последвалите драматични поли-
тически събития, през втората половина на 1885  г. 
дружеството прекратява своята дейност. 

Краткотрайният му организационен живот не намаля-
ва неговото значение в историята като начало на на-
учно-техническите организации у нас. Много от иде-
ите и замислите на дружеството, които са изисквали 
други условия и предпоставки за  осъществяването 
им, намират отражение в Устава на създаденото след 
8 години, през 1893 г., Българско инженерно-архи-
тектно дружество – БИАД. 

То слага началото на първата инженерно-техническа 
организация от европейски тип, по образец на ана-
логични дружества на европейските инженерно-архи-
тектни колегии. Създаването на БИАД е дело на пър-
вото поколение българска техническа интелигенция, 
която в началото на 90-те години на Х Х век наброява 
едва около 50 души.

Целта на Дружеството е  определена в първите редо-
ве на Устава на дружеството, а именно „да съдейства 
за развитието и поп ляризирането на техническите на-

ки и изк ства  нас, да развива сближение и солидар-
ност межд  членовете си, да съдейства за техническите 
им предприятия и да защитава правата на техниците в 
България”. 

Една година след основаването БИАД започва да 
издава свой печатен орган – Списанието на БИАД, 
което с малки прекъсвания продължава да излиза до 
1949 г. и всъщност е рекордьор по продължителнос-
тта на издаване за българско специализирано техни-
ческо издание.

От основаването на БИАД през 1893 г. до преимену-
ването му в Съюз на българските инженери и архи-
текти (СБИА) през 1937 г., членовете на дружеството 
са работили много активно, отговорно и творчески за 
възраждането и икономическото развитие на българ-
ската държава. До началото на двадесетте години на 
двадесети век те са  участвали в изготвяне на експер-
тизи, предпроектни проучвания, проектиране и строи-
телство на железопътни линии, пътища, инфраструк-
тура, пристанища, предприятия, електроцентрали, 
жилищни и обществени сгради и са осъществявали 
контрол при тяхното изграждане. 
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В историята ще останат съхранени имената на осно-
вателите и най-активните членове и ръководители на 
БИАД – инженери и архитекти, завършили престижни 
университети в Западна Европа, все познати и скъ-
пи имена за нашата организация, и за България, като 
инж. Михаил Момчилов – първият Председател на 
БИАД (1893-1894); инж. Петко Николов – председа-
тел на БИАД в периодите: 1896-1897 г. и 1902-1905 г., 
пръв редактор на списание „БИАД”; инж. Стоимен Са-
рафов – дългогодишен председател на БИАД в пери-
одите: 1906-1908 г., 1915-1919 г., 1924-1931 г., участ-
вал пряко в строителството на Дома на техниката в 
София, гарант на заемите и дарител на средства за 
строителството му, народен представител; инж. Ге-
орги Генев – председател на БИАД в периода 1932- 
1933 г., дарил 1.5 млн. лева за построяване на Дома 
на техниката; инж. Стефан Гешов; инж. Георги Боту-
шаров; инж.арх. Георги Ненов – разработил първия 
устав на дружеството; инж. Лука Хашнов – първият 
инженер, действителен член на БАН.

Високият професионализъм, творческото дръзно-
вение, високото чувство за обществен дълг и отго-
ворност, моралните добродетели и професионална 
етика, колективизмът и другарството респектират и 
възпитават до днес много поколения български ин-
женери, архитекти, икономисти и други специалисти.

В периода 1920-1945 г., членовете на Дружеството 
влагат усилията си за възстановяване на страната 
след настъпилата стопанска разруха в резултат на 
водените войни от 1912 до 1918 г. и по-нататъшното 
й развитие. Те участват в разработването на зако-
нопроекти и в създаване на водни синдикати у нас, 
проектират технически съоръжения, свързани с из-
ползването на водите за напояване и производство 
на електроенергия, предлагат и реализират различни 
инженерни и архитектурни проекти, които спомагат 
за стопанския подем на страната през 30-те години 
на миналия век. 

Членовете на БИАД са най-последователни радете-
ли и борци за създаване на висше инженерно учебно 
заведение. С учредяването на Висшето техническо 
училище в София през 1941 г. техните усилия се увен-
чават с успех.

След Втората световна война членовете на Съюза на 
българските инженери и архитекти се включват ак-
тивно в стопанското възстановяване и развитие на 
нашата страна при новите обществено-политически 
условия. Те съдействат за преодоляване на щетите 
от войната и за индустриализацията на държавата.

Поради необходимостта от разпространението на 
нови технически знания и информация, издателската 
дейност на НТС през следващите десетилетия се раз-
шири значително. Издаването на много от тези науч-
но-технически списания е запазено и до днес.

Междувременно се засилва  необходимостта от кон-
такти и обмяна на опит с инженерната общност в све-
та. През 1968 г. се създава Световната федерация на 
инженерните организации, на която Научно-техниче-

ските съюзи са съучредители, а нейното Трето общо 
събрание се провежда в България през 1971 г.

Националните научно-технически съюзи се включват 
в дейността на различни международни инженерни 
организации и понастоящем поддържат ползотворни 
дълготрайни контакти със сродните инженерни орга-
низации в Европа и света.

В периода на индустриализацията на страната, в про-
дължение на десетилетия, българските научно-тех-
нически специалисти със своя талант, квалифика-
ция и самоотвержен труд имат решителен принос в 
изграждането на промишлеността и модерното за 
времето си селскостопанско производство на Бъл-
гария и превръщането ѝ в развита  държава. С по-
вишаването на научно-техническия потенциал и на 
броя и квалификацията на специалистите в областта 
на индустрията, селското стопанство и икономиката  
Научно-техническите съюзи се масовизират и все 
по-ефективно съдействат за развитието на промиш-
леното производство, строителството и строителна-
та индустрия, изграждането на инфраструктурата на 
страната, развитието на българската наука и научни 
организации. Те съдействат за професионалното из-
растване на значителен брой български учени, чиито 
научни  постижения са принос  не само за родната, но 
и за световната наука.

През 70-те и 80-те години на миналия век най-отго-
ворни длъжности в системата на Научно-технически-
те съюзи заемат десетки забележителни инженери – 
учени, организатори, ръководители. Сред тях без-
спорно са имената на председателите на ЦС на НТС 
проф. Васил Пеевски, акад. Георги Близнаков и на 
големия учен, технократ и организатор на високотех-
нологични производства в България - чл.-кор. Иван 
Попов, който има изключително голям принос за раз-
витието на нашата организация и изграждането на 
материално-техническата база на НТС. Неговото име 
се свързва и с първата осъществена успешно голяма 
Национална програма в областта на изчислителната 
техника. Възходът във военно-промишлен комплекс  
се свързва с името на един също така достоен инже-
нер и организатор на производството - генерал Яма-
ков. В електротехническата промишленост такъв чо-
век безспорно е инж. Никола Белопитов.

През настоящата година се навършват 115 години от 
рождението на професор Васил Пеевски. Той е роден 
на 7 септември 1905 г. в град Ловеч. Васил Пеевски е 
български геодезист, професор, ректор на Държавна-
та политехника в София.

Завършва основното си образование в родния си 
град. Продължава обучението си в Мъжката гимна-
зия (Плевен) и я завършва с отличие.

От 1924 г. учи в полувисшата геодезическа школа към 
Държавния географски институт (Военна географска 
служба) при Министерството на войната и завърш-
ва с отличен успех през 1925 г. Същата година, като 
първенец на випуска в тази школа, е изпратен с дър-
жавна стипендия да следва в Австрия. През 1929 г. 
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Васил Пеевски завършва образованието си във Ви-
сшето техническо училище във Виена, което е едно 
от най-авторитетните в Европа. Дипломира се като 
първенец на випуска по специалност инженерна гео-
дезия. През 1929 г. продължава с шест месечна спе-
циализация във Федералната геодезическа служба 
на Австрия. Тази специализация е изключително по-
лезна, тъй като в Австрия се занимава с изравнение 
на триангулачни мрежи и картиране на земни фото-
граметрични снимки в мащаб 1:25 000. Със същата 
дейност се заема след завръщането си в България 
и се справя успешно, благодарение на отличната си 
професионална подготовка в Австрия. 

Професионалния си стаж започва като инженер в 
Държавния географски институт (1929) към Минис-
терството на войната. Там инж. Пеевски работи до 
1940 г., а след това в Софийската община до 1942 г. 
След това продължава със специализация в Цюрих 
(1942-1943).

През 1929 г. Васил Пеевски става член на Групата на 
инженер-земемерите към БИАД. Две години по-къс-
но той е избран за секретар на групата, през следва-
щата година става подпредседател, а от 1934 г. до 
1942 г. е председател на Групата на  инженер-земе-
мерите. През 1937 г. групата прераства в самостоя-
телно Дружество на инженер-земемерите, а БИАД 
е трансформиран в Съюз на българските инженери 
и архитекти. Подпредседател на Съюза е инженер 
Пеевски. През следващата година е избран за биб-
лиотекар (важна длъжност за това време). През пе-
риода 1939-1942 г. е член на Управителния съвет и 
секретар на Съюза. След Втората световна война той 
продължава активно да работи в Съюза и като пред-
седател на Дружеството на инженер-земемерите. 

След  завръщането си в България става професор в 
новооткритото Висше техническо училище в София, 
като ръководител на катедра „Геодезия” до пенсиони-
рането си. Проф. Пеевски е първият ректор на Дър-
жавната политехника за периода от 1945 до 1946 г., а 
от 1946 до 1974 г. е декан на Геодезическия факултет 
към Висшия институт по архитектура и строителство 
(сега УАСГ).

Четвъртият конгрес на Научно-техническите съюзи 
през 1965 г. е свързан със съществени изменения в 
структурата и дейността на организацията, с разви-
тието на отрасловите съюзи, с процесите на децен-
трализацията, с развитието на стопански дейности и 
участието на инженерите и техниците в научно-тех-
нически разработки чрез създаването на творче-
ски колективи. Започва изграждането на домове на 
техниката в големите градове на страната и др. На 
този конгрес за председател на Централния съвет е 
избран професор Васил Пеевски. Той остава на този 
пост до 1972 г. По негова инициатива се провежда 
първи конгрес на геодезистите и оформяне на техен 
съюз, с което се дава пример и на останалите про-
фесионални общности. Проф. Пеевски отделя изклю-
чително внимание и енергия на формирането на от-
делните съюзи. Това е пробив в централизираните 
обществени структури и по този начин се дава въз-

можност в тогавашните условия за автономност на 
техните дейности. Той остава председател на Съюза 
на геодезистите и земеустроителите в България до 
1990 г.

Професор Пеевски и Централният съвет на НТС взе-
мат активно участие в подготовката на Учредителен 
конгрес на Световната федерация на инженерни-
те организации, свикан в Париж по инициатива на 

НЕСКО. Още тогава е прието Третата асамблея на 
федерацията да се проведе във Варна, а проф. Пеев-
ски е избран за член на Изпълнителното бюро. Ос-
вен това се подпомагат другите балкански страни да 
се включат в международната федерация със свои 
собствени инженерни организации. 

Неговият принос за българската геодезия е мно-
гостранен. Особена и безспорна заслуга на проф. 
Пеевски са резултатните усилия за подпомагане на 
изявата на редица български геодезисти на между-
народното поле.

Забележителна е неговата активна работа в Между-
народната федерация на геодезистите ( I ). СГЗБ под 
председателството на проф. Пеевски членува във фе-
дерацията от 1959 г. Както е известно, I  е организа-
ция с традиции – основана през 1878 г. в Париж от се-
дем национални съюза – на Белгия, Великобритания, 
Германия, Испания, Италия, Франция и вейцария и 
е сред най-старите международни неправителстве-
ни организации с идеална цел. Безспорният успех на 
България, дължащ се на проф. Пеевски, е организира-
ния от СГЗБ ХV  конгрес на Федерацията и Петдесето 
заседание на Постоянния комитет през 1983 г. в Со-
фия. Конгресът се провежда в новопостроения тога-
ва НДК в София от 19 до 28 юни 1983 г. За конгреса 
в София пристигат над 1200 души участници от общо 
57 страни. Повече от 400 студенти и ученици посеща-
ват организираната изложба.

Проф. Пеевски е един от основателите на Съюза на 
учените в България, член на неговото бюро и прези-
диум. Дълги години е председател на секция „Техни-
чески науки“, член на редакционната колегия на спи-
сание „Научен живот“, председател на секцията на 
научните работници-есперантисти. 

Проф. Пеевски остава в историята с научно-практи-
ческия си принос за развитието на военната и граж-
данската геодезия в нашата страна, българското 
техническо образование и висшето геодезическо об-
разование, както и с развитието на научно-техниче-
ските съюзи в България.

Друг велик световен учен с български корени е Джон 
Атанасов – създателят на първия цифров електронен 
компютър. По време на посещенията му в България 
той получи достойно българско държавно отличие и 
обществено признание, а рожденият му ден - 4 октом-
ври, е обявен за официален професионален ден на 
специалистите по информационни технологии, ком-
пютърна техника и автоматика у нас. Едно от водещи-
те наши сдружения – Съюзът по автоматика и инфор-
матика, носи неговото име и заедно с ФНТС е един от 
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основните организатори на ежегодно провежданите 
под Патронажа на Президента на Република Бълга-
рия „Дни на Джон Атанасов“, в чиято Пленарна сесия 
и съпътстващи прояви вземат участие бележити бъл-
гарски и световни учени.

Впечатляваща е срещата между проф. Пеевски и 
Джон Атанасов. Двама аристократи на духа, изклю-
чителни учени със световна известност водят уди-
вителен разговор като българи, като стари познати, 
независимо от това, че се виждат за първи път. Джон 
Атанасов не скрива изненадата си от свободния и от-
кровен разговор, задава много въпроси, свързани с 
българските инженери и получава точен и ясен отго-
вор.

През всичките тези години Федерацията на науч-
но-техническите съюзи в България следва неот-
клонно стратегията на утвърждаване като модерна, 
неправителствена, политически необвързана, твор-
ческо професионална организация на българската 
научно-техническа интелигенция със свое специфич-
но място, дейност и значение в развитието на съвре-
менното общество у нас. 

Като продължител на делото и творческите традиции 
на Първото техническо дружество и БИАД,  тя отго-
ворно и целенасочено изпълнява своята мисия и осъ-
ществява целите си:

Да развива организацията и сдруженията като но-
сители на уникално научно и технологично знание 
в областта на инженерното дело  и   иновационните 
политики и подпомагат младите кадри в научното и 
професионалното им израстване. 

Да осъществява ефективно взаимодействие с изпъл-
нителната  и законодателната  власт и да формира 
активна гражданска позиция по актуалните пробле-
ми в страната ни.

Да утвърждава ФНТС като водеща организация за 
развитие на младежкото творчество в областта  на 
науката и техниката.

В съвременните условия на глобализация ФНТС ра-
боти активно чрез интегрирането си в международ-
ните инженерни структури - Световната федерация 
на инженерните организации ( EO), Европейската 
федерация на националните инженерни асоциации 
( EA I) и на Организацията Европейски млади инже-
нери (E E). 

УВАЖАЕМИ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ И ЗАСЛУЖИЛИ ДЕЯ-
ТЕЛИ НА ФНТС, 

УВАЖАЕМИ ВЕТЕРАНИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

Живеем и работим в преломно време за развитието 
на страната ни. На ФНТС е отредена важна роля за 
формиране на ново отношение към българската на-
учно-техническа интелигенция, нова иновационна 

и инвестиционна култура, нов професионализъм и 
предприемачество. Голяма е нашата професионална 
и морална отговорност за състоянието и бъдещето 
на научно-техническата интелигенция в страната и 
за нейното интегриране в Европейското инженерно 
пространство. Много усилия и конкретна работа са 
необходими, за да настъпи очаквания от всички нас 
ренесанс на инженерната професия у нас, и то на ви-
соко и конкурентно технологично равнище. Тези уси-
лия са насочени към:

l подпомагане процеса на сътрудничество и диалог 
между заинтересованите страни при прилагането 
на политики, засягащи инженерното образование 
и инженерната професия, в т.ч. обща рамка за обу-
чение, възможности за мобилност и признаване 
на квалификации, общи образователни и профе-
сионални стандарти.

l Организиране на форуми и обществени дискусии 
относно „бъдещето на инженерната професия , за-
сягайки въпросите на дуалното образование, про-
изводствената и технологична практика, ученето 
през целия живот, непрекъснатото професионал-
но развитие, цифровизацията, медийната грамот-
ност и други нововъзникващи и базови техноло-
гии в (в т.ч. роботиката и изкуствения интелект).

l Популяризиране на обучението в областта на 
природните науки, технологиите, инженерство-
то и математиката, предпоставка за повишаване 
конкурентоспособност на индустрията, предвид 
предизвикателствата на застаряващата работна 
сила.

l Популяризиране и насърчаване на устойчивото 
развитие и устойчивия икономически растеж за 
създаване на по-големи възможности за всички 
и намаляване на неравенството. Подкрепа на про-
цеса на  Устойчиво развитие като „развитие, което 
посреща н ждите на настоящето без да компромети-
ра способността на бъдещите поколения да посре-
щат собствените си н жди“. 

Сегашното време на промени и бурни събития изис-
ква не по-малко енергия, предприемчивост, ентуси-
азъм и всеотдайност от времето на основателите и 
дейците на Първото техническо дружество и на БИАД. 

Сега, когато страната ни е равноправен член на Евро-
пейския съюз, нашата научно-техническа интелиген-
ция има призвание, амбиции, знания и опит да дава 
свой реален принос за развитието на науката и техни-
ката, за утвърждаването на България като съвремен-
на модерна държава.

От името на Управителния съвет на Федерацията и 
от свое име, пожелавам здраве и творческо дълголе-
тие на всички ветерани, на дейците и активистите на 
ФНТС и на  нейните сдружения

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
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WILL WE ALLOW BULGARIA TO BE INVOLVED IN A THIRD NATIONAL CATASTROPHE?
Eng. Shterio Shterev

На 1 януари 2007 г. България влезе с възторг в 
Европейския съюз. Тя прие всички поставени 
ѝ условия за да стане равноправен член на ев-

ропейското семейство с надежда бързо да достиг-
не средноевропейския жизнен стандарт. В името на 
тази цел преглътнахме като горчив хап изискването 
да спрем и да демонтираме първите четири блока на 
АЕЦ „Козлодуй”, въпреки че за тяхната модернизация 
и безопасност бяха инвестирани стотици милиони 
лева от бюджета на държавата. По условията за без-
опасност те бяха на по-високо ниво от много подобни 
на тях, които все още работят във Франция и Англия. 
Но в името на европейската солидарност ние изпъл-
нихме това тежко условие. Лишихме се от 1680  
безупречно работещи базови, енергийни мощности и 
от милиарди лева нереализирана сравнително евти-
на електроенергия от тях. От тогава всички българ-
ски правителства, независимо от политическата си 
окраска, приемат безусловно „зелените” инициативи 
на Брюкселската администрация. Като общоевро-
пейска цел със закон е прието да се намалят коли-
чествата на емисиите на въглероден диоксид (СО2) с 
40% спрямо тези от 1990 г. Защо точно на СО2? Ами, 
защото ООН от години пропагандира, че  човешките 
дейности и емитирания СО2 от тях са причина за кли-
матичните промени. И за да са по-убедителни тези 
твърдения, е създадена Междуправителствена ко-
мисия по климатичните промени (МПККП). Ежегодно 
тя внася доклади от името на 600 учени от различни 
страни с информация за количествата емисии на СО2 
и с обвинения за нанесените от тях щети на природа-
та. За да бъдат още по-убедителни обвиненията и за 
да им придаде научна обоснованост МПККП заявява, 

че те се подкрепят с консенсус от 95% от учените в 
света. 

НО И Н И ИН

През 2014 г. 31 487 американци с висши степени в 
различни области на науката – академици, бивши 
председатели на Академията на науките на САЩ, про-
фесори, включително 9 029 докторанти в различни 
области на науката, лекари и инженери - подписват 
петиция, в която заявяват, че хипотезата обвинява-
ща човечеството в глобалното затопляне няма на-
учна валидност и че действията на правителствата 
въз основа на тази хипотеза излишно и контра про-
дуктивно биха навредили както на просперитета на 
човечеството, така и на естествената природна среда 
на Земята. Петицията е внесена в Държавния депар-
тамент на САЩ през 2014 г., а процесът на събиране 
на подписи продължава и ежегодно се допълва. Това 
са учени само от САЩ, а техните колеги от Китай, Ин-
дия, Русия, Канада, Австралия, Аржентина, Мексико, 
Индонезия, жна Корея и от други страни в болшин-
ството си също не са съгласни с твърденията на МП-
ККП. Всички тези страни не приемат предложението 
за въвеждането на пазар за търговия с квоти за еми-
сии на СО2. През 2014 г. парламентът на Австралия 
гласува отмяна на закона, с който е въведена търго-
вията с квоти, само две години след приемането му. 
В тази връзка Тони Абът, австралийският премиер, 
заявява на пресконференция: „Днес данъкът, който 
гласувахте, за да се освободите, най-накрая е премах-
нат. Безполезен разрушителен данък, който вреди на 
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ни на 21.09.2020 г. в английската преса под заглавие 
„Разходите за офшорна вятърна енергия: Слепота и 
прозрение”. Статията е критика към висшата дър-
жавна администрация на Обединеното Кралство: 
„ Драматично намаляващите разходи за възобновя-
еми източници сега са политическо, медийно и разго-
ворно клише. Твърдението обаче е очевидно невярно. 
Одитираните сметки показват, че вятърната енергия 
далеч не поевтинява, а всъщност става по-скъпа. Не-
успехът на британската държавна служба да открие 
този факт и следователно да защити потребителите 
и данъкоплатците от последиците от настъпващия 
провал на сектора на възобновяемите източници 
повдига важни въпроси относно аналитичната ком-
петентност на машината Уайтхол  Настоящият набор 
от офшорни проекти, които се изграждат и планират 
в Северозападна Европа, са близки до спекулативно-
то развитие на собствеността. Те са високорискови 
проекти, които ще могат да изплатят взетите банкови 
кредити и да предложат възвръщаемост на инвести-
торите в акции, само ако средните пазарни цени на 
едро на електроенергията се повишат поне три до 
четири пъти спрямо сегашните им нива в цяла Севе-
розападна Европа. Подобен скок на цените ще изис-
ква или голямо и постоянно нарастване на пазарна-
та цена на газа, което опитът предполага, че е много 
малко вероятно да се случи, или данъчно облагане на 
въглерода при 8 до 10 пъти спрямо сегашните нива 
от 2019 г., нарастващо до поне 200 евро на тон въгле-
роден диоксид за цени през 2030 г. Такъв данък би 
натоварил тежко останалата част от икономиката  
Предположенията, които са в основата на оценките 
за разходите за производство на вятърна и слънчева 
енергия, са измислени и не издържат дори на бегъл 
контрол. При внимателен анализ те се разпадат и 
представляват позор за държавната служба и кри-
тика за министрите. Всъщност те са толкова далеч 
от действителните разходи, направени от настоящи-
те оператори и записани в одитирани счетоводни от-
чети, че не заслужават допълнително разглеждане, 
освен като доказателство за основна реформа на 
държавната служба Прегледът, предшестващ тази 
реформа, трябва да зададе въпроса, как силно фи-
нансиран и нает персонал в правителствения отдел в 

работните места, вреди на живота на семействата и 
който всъщност не помага на околната среда. Отмя-
ната ще спести на австралийските избиратели и биз-
неса около 9 милиарда долара годишно.  Жителите на 
Австралия откриха, че опитът с данъка върху въгле-
родните емисии включва увеличаващи цени на елек-
троенергията, нарастваща безработица, повишаване 
на данъка върху дохода и допълнителни разпоредби 
за командване и контрол. Цените на електроенергия-
та нараснаха, а компаниите уволниха работници за-
ради данъка”... По-нататък той казва: „Ние изпълня-
ваме ангажиментите си към вас и изграждаме силна 
и просперираща икономика за сигурна Австралия. 
Европа и САЩ трябва да се научат, че енергийната си-
гурност изисква енергийно разнообразие. Например, 
по време на студеното време в североизточната част 
на САЩ през изминалата зима, цените на природния 
газ скочиха поради липса на инфраструктура. Свет-
лините бяха запазени поради наличието на въглища 
и ядрени единици. Но много от тези блокове вече са 
затворени, което означава, че през следващата зима 
светлините може да изгаснат на североизток”.

За съжаление „зелената” администрация в Брюксел 
не се интересува от мнението на болшинството учени 
в света, дали СО2 е вреден за природата и климата. 
С парламентарни трикове тя въведе псевдо пазар за 
търговията с квоти на емисии на СО2 в ЕС. Целта ѝ 
е да ликвидира финансово ТЕЦ и въгледобива чрез 
увеличаване на цената на квотите, като системно 
намалява количеството на търгуваните емисии. Тя е 
против природния газ и петролните продукти. Не при-
ема и атомните централи. На тяхно място протежира 
изграждането на ВЕИ-паркове.  Рекламира ги като 
произвеждащи екологична, чиста и евтина електри-
ческа енергия. Отново възниква въпроса:

В НО И ОВ В НИ

Ще цитирам заключенията на двама британски уче-
ни – Гордън Хюз, професор по икономика в Универ-
ситета в Единбург и Д-р Джон Констебъл, директор 
на Фондация за възобновяема енергия -  публикува-

ИН О В  е доказан енергиен експерт в сектор „Въглища“. Заемал 
е отговорни длъжности като: държавен експерт и началник отдел „Енергийни ре-
сурси” в дирекция „Природни ресурси и концесии” в МИЕТ; изпълнителен дирек-
тор и зам.-изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД, Раднево; член 
и председател на съвета на директорите на „Минпроект” ЕАД; началник отдел 
„Минно технологичен” в „Минпроект” ЕАД; главен проектант на рудник „Трояно-
во-север”; зам.-председател на Комитета по енергетика. Участвал е в изготвяне-
то на проекти на нормативни актове, регламентиращи търсенето, проучването и 
добива на въглища, както и преструктурирането на минни обекти. Ръководил е и 
е участвал в разработването на перспективни проучвания, технически, работни  
и технологични проекти за развитието на рудниците в „Мини Марица-изток” ЕАД. 
Има изготвени множество експертни становища. Понастоящем е зам.-предсе-
дател на УС на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.
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голяма икономика може да се отклони толкова далеч 
от реалния свят по въпрос от такова значение като 
енергийните доставки?”

Повдигнатите въпроси и направените констатации са 
напълно адекватни и за администрацията и за висше-
то ръководство на ЕС. 

Да хвърлим поглед на цените на електроенергията в 
европейските страни, които ни се дават за пример с 
инсталираните си ВЕИ-мощности:

Цените на електроенергията в Германия са над 2,5 
пъти по-високи от средните за международното ниво. 
Това е резултат от анализ на цените на 135 държави, 
който порталът за сравнение Veri ox извърши с дан-
ни от енергийната услуга lobal etrol rices.  Герма-
ния трябва да съберат 32,10 цента за киловат час, до-
като средната стойност за света е само 12,22 цента. 
На второ място следва Дания. Тук киловатчас струва 
27,81 цента. Следват: Белгия - 26,60 цента, Португа-
лия - 26,40 цента, и Ирландия - 23,70 цента. А в Ру-
сия, Мексико, Китай, Индия, Аржентина, Индонезия, 
Турция, Канада и жна Корея се дължат по-малко от 
10 цента на киловатчас електроенергия, все страни 
където не се прилага механизмът за търговия с кво-
ти.

Германия е инвестирала в изграждането на 48,8  
соларни паркове, 7,5  офшорни/морски ветро-
ви паркове и 53,2  в наземни такива. И въпреки 
това, а може би точно заради тях на 15 септември т. г. 
в 20 часа (вечерта), поради ветрово затишие не за 
пръв път, спира  работата на ветровите паркове и по-
ставя в критична ситуация енергийната система на 
Германия, която разполага със 135  обща инста-
лирани  електропроизводствени мощности. Газовите 
и въглищните ТЕЦ не са в състояние да реагират и 
да покрият отпадналите вятърни централи. Загасват 
светлините в редица градчета. Цената на 1  ска-
ча до 1000 евро  Ето какво се случва, когато нямаш 
балансирано, сигурно и стабилно електропроизвод-
ство. Коментарът е излишен. Както се казва: парт-
ньорството си е партньорство, но сиренето, извинете, 
електрическата енергия си е с пари и то много пари, 
когато я нямаш в наличност Както битовите, така и 
промишлените потребители на електроенергия в Гер-
мания са недоволни от високата цена на електриче-
ската енергия, въпреки че е силно субсидирана, но 
за сметка на високите данъци. Индустриалците зая-
вяват, че обмислят изнасяне на производствата си в 
страни, където не действа механизма за търговия с 
квоти за СО2. В същото време немското правителство 
обмисля решение за спиране на субсидиите за ветро-
вите паркове от 01.01.2021 г.

Много интересна е прогнозата за най-голямата ико-
номика в света - китайската. Китай е единствената 
страна, която се измъква от кризата предизвикана от 
ковид-пандемията, като се очаква да завърши 2020 г. 
с 1,1% ръст на икономиката си спрямо 2019 г. 

Публикация „Китайското икономическо възстановя-
ване ще се осъществява чрез въглища” от 2.08.2020 г. 

на американският експерт, Мери Хътцлър, коментира 
отношението на Китай към въглищата: „Докато дър-
жави, като Япония и Индия, изграждат електроцен-
трали, работещи на въглища, Китай добавя най-голе-
мия капацитет за добив на въглища в сравнение с тях. 
Той добави нови 32  мощности на въглища през 
2018 г. и още 44  през 2019 г. Почти 100  са в 
процес на изграждане, а други 105  са или разре-
шени, или кандидатстват за разрешителни за строеж. 
Като очевиден ход за стимулиране на вътрешната си 
икономика, Китай е увеличил броя на новите си въ-
глищни централи над планираните Местните прави-
телства предпочитат въглищните електроцентрали, 
като инструменти за икономическо развитие и за 
основната мощност, която те осигуряват, което е от 
съществено значение за надеждността. Китайският 
национален добив на въглища достигна 1,47 милиар-
да тона от януари до май 2020 г. – и е увеличен с 0,9% 
спрямо същия период на миналата година

Китай е използвал въгледобивната си промишленост, 
за да се възстанови от минали икономически кризи и 
вероятно ще го направи и в бъдеще, тъй като се въз-
становява от икономическата криза предизвикана от 
пандемията на коронавирус.“

Интересно, защо тези информации се пренебрегват 
от „зелените” ръководители на ЕС? Защо Съюзът ще 
приключи годината с около 7- 8% спад в икономиче-
ското си развитие спрямо 2019 г. и в същото време 
планира да похарчи трилиони евро, за да замени ев-
тините и сигурни ТЕЦ на местни лигнитни въглища с 
епизодично работещи, зависими от метеорологични-
те условия, несигурни и оскъпяващи електрическата 
енергия ВЕИ-паркове? През миналата седмица в Евро-
пейския парламент, благодарение на политическите 
боричкания и разногласия, „зелените” парламентари-
сти прокараха гласуване и приемане на закон, който 
вдига летвата за намаляване на емисиите на СО2 от 
40% на 60% до 2030 г. – цел непостижима за почти 
всички страни в Съюза. За първи път български пре-
миер изказа несъгласие в Европейския съвет с приет 
закон, като неизпълним от България и нанасящ непо-
правими щети върху енергетиката и икономиката й. 
Остава минимална надежда правителството да аргу-
ментира тази позиция и да я защити на следващото 
заседание на Съвета през декември. Какво би стана-
ло с България, ако надменните и агресивни „зелени” 
политици в Брюксел не приемат нашите аргументи и 
ни наложат за изпълнение този закон?

Ограничените от ЕС бройки квоти на пазара за еми-
сии, дори да запазят цената им на сегашното рав-
нище, ще фалира финансово ТЕЦ и мините, които 
им доставят евтини, местни въглища. Ще се налеят 
милиарди евро в реконструкция на ТЕЦ да преми-
нат временно на природен газ и във изграждането 
на фотоволтаични паркове, които ще заместят и тях 
в кратък срок след 2030 г., каквато е крайната цел 
на „зелените” лидери на ЕС. За да се заменят ТЕЦ от 
минно-енергийния комплекс „Марица-изток” с инста-
лирана ефективна мощност над 3000 , ще е не-
обходимо да се изградят фотоволтаични паркове с 
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равностойна ефективна мощност за производство на 
електрическа енергия, като се отчетат реалните им 
възможности през деня, особено през кратките ес-
енно-зимни дни с минимално слънцегреене и когато 
нуждите от електрическа енергия са най-големи. Про-
изведеното количество електрическа енергия през 
деня трябва да задоволява потребностите и през ос-
таналата част на денонощието. За целта са необходи-
ми гигантски батерии, в които да се депозира излиш-
ната през деня енергия за през нощта и евентуално 
за покриване на нуждите през следващи дни, когато 
времето е мрачно и снежно. Такива ефективни бате-
рии за сега няма и струват твърде скъпо. Освен това 
от депозираната енергия ще може  да се върне/из-
тегли за ползване по-малко от 60%. Използването на 
водород, като средство за депозиране на излишната 
енергия и в последствие за използване като гориво 
в ТЕЦ, ще бъде още по-скъпо средство. Нерешените 
проблеми са много. Така например, при горенето на 
водорода температурата е около 2 800 градуса, при 
която азотът от въздуха образува оксиди, които са 
много по-опасни за живите организми и природата 
от СО2. За сега технологиите за производство на во-
дород, втечняване, транспортиране, съхраняване в 
цистерни и самото им обезопасяване са много скъ-
пи. Той е силно агресивен и влиза в реакция с почти 
всички елементи, а смесите с въздуха са взривоопас-
ни. Тази възможност остава за евентуална реализа-
ция в необозримото бъдеще. Но да се върнем към 
фотоволтаичните паркове, които трябва да заменят 
равностойно комплекса „Марица-изток”. Те ще покри-
ят стотици хиляди декари от плодородната Тракийска 
равнина с бетонни фундаменти.

В ВНО О Н
ВО И

Губим евтина електроенергия от собствени енергий-
ни ресурси (тя е такава, ако последваме примера 
на австралийците и отменим в Европейския парла-
мент търговията с емисии); губим работни места със 
сравнително високо заплащане; губим плодородна, 
земеделска земя и селскостопанска продукция; гу-
бим работни места в селското стопанство. Ще бъдем 
лишени от продукцията на житни култури и фуражи, 
от вкусни зеленчуци и плодове, от животновъдство 
и животинските продукти, като  месо и млечни про-
дукти. Загубите от нереализирана селскостопанска 
продукция ще бъдат огромни и невъзвратими. Не 
на последно място, след спирането на въгледобива 
се налага привеждане на работните и неработните 
бордове на рудниците да се приведат към дълговре-
менна устойчивост. Необходимо е да се изкопаят над 
100 млн. m3 пръст, които да се извозят и насипят 
така, че да не се образуват в бъдеще време свлачища 
и срутища в рудничните котловани. Необходимо е да 
се изолират разкритите въглища за да не се запалят 
и да не подкисляват вливащите се в окончателните 
котловани повърхностни и подземни води. И всичко 
това трябва да се финансира от вън, тъй като въгле-
добивът ще бъде спрян и рудниците няма да имат 
никакви собствени приходи. Ако не се извършат тези 

дейности, рудниците след няколко години ще се пре-
върнат в кални тресавища с постоянно свличащи се 
бордове, опасни както за хората , така и за животни-
те. А водите в тези огромни, кални ями ще бъдат с 
висока киселинност. Изпомпването и неутрализира-
нето на тези кисели води ще бъде перманентно и ще 
струва не малко пари на бюджета. 

За сметка на това ще разполагаме със скъпа елек-
троенергия с несигурна доставка и негарантирано 
качество. Индустриалците в България ще последват 
примера на германските си колеги и ще изнесат тех-
нологичните си линии и производства в съседните 
страни, където не действат пазарни механизми за 
търговия с емисионни квоти на СО2, и електрическата 
енергия е по-евтина.  Високата безработица и огро-
мните задължения към банките-кредитори ще прину-
дят работоспособните българи да емигрират. Демо-
графската криза ще мине критичните си стойности. 
България ще обезлюдее. Това ще бъде трета нацио-
нална катастрофа с фатални последици за народа 
ни. Нима за пореден път сме в съюз с неподходящи 
партньори?

За да не се случи тази мрачна прогноза, правител-
ството трябва, да мобилизира всички експерти за 
изготвянето на силна аргументация на позицията 
ни: защо сме против закона за вдигане на прага от 
40% на 60% за намаляване на емисиите на СО2 до 
2030 г. спрямо тези от 1990 г. Не трябва да се забра-
вя, че нашата благословена природа – горите, водо-
емите в страната и Черноморието абсорбират в пъти 
повече количества СО2 от емитираните понастоящем 
от енергетиката, промишлеността и транспорта, и 
въздухът в България е по-чист в сравнение с този в 
повечето европейски страни. Въпреки това ние ще 
инвестираме в залесяване на оголените терени в гор-
ските площи. Трябва да убедим Европейския съвет и 
банките, че е по-целесъобразно да инвестираме пред-
лаганите кредити в индустриални производства с ви-
сока принадена стойност, вместо да бетонираме пло-
дородни селскостопански и горски площи. България 
няма пустините на Арабския полуостров и Северна 
Африка. Така по примера на Китай ще излезем бързо 
и проспериращи от настоящата икономическа криза.
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