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ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
В МГУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

На 28.09.2020 г., в МГУ „Св. 
Иван Рилски“, под звуците на 
националния, европейския и 

студентския химн „Gaudeamus igitur“ 
тържествено беше открита акаде-
мичната 2020/2021 учебна година.

На събитието присъстваха предсе-
дателя и членовете на Съвета на на-
стоятелите на МГУ „Св. Иван Рилски“, 
както и много колеги и приятели, въз-
питаници на МГУ. Сред присъстващи-
те бяха: проф. дтн Николай Вълканов 
– председател на съвета на настоя-
телите на МГУ, председател на Бъл-
гарската минно-геоложка камара, 
председател на Съвета на директо-
рите на „Минстрой Холдинг“ АД, д-р 
инж. Илия Гърков – вицепрезидент 
и генерален мениджър на Дънди 
Прешъс Металс, зам.- председател 
на Българската минно-геоложка ка-
мара, Доминик Хамерс - изпълните-
лен директор на „Геотехмин“ ООД, д-р 
Иван Вутов - изпълнителен директор 
на „Геотрейдинг“ АД, Бисерка Яне= 
ва – директор човешки ресурси 
„Асарел Медет“ АД, д-р Владимир 
Вутов - изпълнителен директор на 
„Геострой“ АД, инж. Сергей Атана- 
сов - изпълнителен директор на „Го-

На 28.09.2020 г., в МГУ „Св. Иван Рилски“ тържествено беше открита академичната 2020/2021 учебна година

Млади колеги, преподавателите, които ще ви 
обучават са подготвили  едни от най-добрите 
минни инженери в света. Тези професори, до-
центи, асистенти са в основата България да се 
нарича минна държава и нашите рудници да 
са пример за целия свят. Възползвайте се от 
срещите си с тях, защото ние сме едно семей-
ство, една силна и сплотена общност.
Колеги, студентите завършили нашия универ-
ситет, се реализират на пазара на труда из-
ключително успешно. Над 90% от завършили-

те започват работа в минните компании у нас и в чужбина със стартови 
заплати далеч над средните за държавата. 
Университетът може да предложи на най-добрите от вас стипендии и  
специализации в нашите минни предприятия и в редица страни от целия 
свят. По този начин вие ще увеличите вашите възможности за професио-
нална реализация.
Тук, в Минно-геоложкия университет, вие ще получите знания и умения 
да се справяте със всяка ситуация, да намирате решения там, където 
другите не могат.  Ще получите и нещо много по ценно – приятели за цял 
живот. Тук получавате свобода – ценете я и ѝ се наслаждавайте. След-
ващите 4 години ще са най-хубавите в живота ви, възползвайте  се мак-
симално от тях. Бъдете любопитни, бъдете гладни за знания и приключе-
ния. Спазвайте правилата и когато успешно завършите, аз ви обещавам 
едно нещо: изключително интересен професионален живот. 
Бъдете единни и ще успеете. На добър час колеги!“

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев 
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Моменти от тържественото откриване на академичната 2020/2021 учебна година в МГУ „Св. Ив. Рилски“

рубсо Мадан“ АД, инж. Ясен Чаушев – зам.-директор на 
„Мини Марица-изток“ ЕАД, инж. Милен Манов – упра-
вител на рудник „Трояново 1“, инж. Живко Желев – уп-
равител на рудник „Трояново-север“, инж. Тошко Кавал-
джиев - управител на рудник „Трояново 3“.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на МГУ „Св. 
Иван Рилски“ откри учебната година и приветства сту-
дентите първокурсници.

Кратки приветствия отправиха проф. Николай Вълка-
нов, д-р инж. Илия Гърков, г-н Доминик Хамерс, както и 
деканите на трите факултета.

Съгласно утвърдена традиция отец Антоний от Патри-
аршеската катедрала - храм паметник „Св. Александър 
Невски“ извърши водосвет за здраве и успех.

Национален фолклорен ансамбъл Българе отправи 
специален поздрав към присъстващите като предста-
ви уникален музикално-танцов фолклорен спектакъл, 
разкриващ най-красивото от българския фолклор.

МГУ „Св. Ив. Рилски“

Тази година МГУ „Св. Ив. Рилски“ посрещна студентите си 
в една облагородена и по-приятна среда. Реновирана е фа-
садата на ректората и  дворното пространство е освежено

Радвам се, че сте избрали 
да продължите образова-
нието и живота си в един 
от най-добрите отрасли. 
Защо казвам най-добри-
те? Тази година бяхме 
подложени на много из-
питания, но единствено 
в минния сектор не се 
съкратиха хора, не се на-

малиха заплатите, а се увеличи добивът, въпреки 
неблагоприятните условия на международните 
пазари. Това показва, че този основен отрасъл е 
добре позициониран, има правилните инвеститори 
и собственици, и благодарение на направените в 
него през последните няколко години близо 7 ми-
лиарда инвестиции, може да посрещне различни 
предизвикателства. Увеличихме производител-
ността близо три пъти през последните пет години. 
Това не се случва в нито един друг отрасъл. Не за 
нещо друго, а защото  иновациите и технологиите, 
които ние прилагаме в разработването и добива на 
полезни изкопаеми  са не на европейско, а на све-
товно ниво. 

Не случайно тук са настоятелите на МГУ „Св. Ив. 
Рилски“. Те са ръководители на най-големите мин-
ни предприятия. Те осигуряват освен добрата база 
на университета, но и развитието на младите спе-
циалисти. Осигуряваме стипендии, много добри 
условия за обучение, практика и стаж. Благодаре-
ние на връзката между минната индустрия и пре-
подавателите от университета развиваме нови и 
нови технологии. След 4 години ще излезете едни 
от най-добрите специалисти. Ще имате със сигур-
ност работа, и в България, и в чужбина. Ще има-
те и добро заплащане - в страната то е много над 
средното. 

Пожелавам ви да се учите добре, да идвате при нас 
на практики. Ние ще ви помагаме и ще ви приема-
ме с удоволствие. Знайте, че в наше лице имате 
истински настоятели.“

Проф. дтн Николай Вълканов
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Преломните 
моменти в 
живота на 
човека ви-

наги се помнят, а 
когато постигнеш 
някоя нова висока 
цел преди остана-
лите, тогава това 
дело се превръща 
в добрия пример за 
последователите! 
Именно в такова 
паметно съби-
тие се превърна 
Деветата между-
народна научна 
конференция по 

геомеханика, която се проведе от 7 до 11 септември 
2020 г. в кк „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

Причините за всичко това произтичат, разбира се, от 
предпазните мерки срещу инфекция от корона-вируса. 
Поначало конференциите по геомеханика се отличават 
с подчертано авторитетното присъствие на изтъкнати 
специалисти и учени от Германия, Русия, Полша и Бал-
канските държави, както и от България, което винаги 
ги превръща в генератор на нови знания и развитие в 

ПЪРВАТА ХИБРИДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ГЕОМЕХАНИКА У НАС

Председателят на Националния организационен комитет и председател на НТС по минно дело, геология и металургия 
д-р инж. Кремена Деделянова официално откри Деветата международна научна конференция по геомеханика, 7 - 11 септември 
2020 г., кк „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна. Словото при откриването - на стр. 6

Обща снимка на участници в Деветата международна научна конференция по геомеханика, 7 - 11 септември 2020 г., курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна
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теорията и практиката на тази наука в минното дело и 
строителството.

Различните ограничения и потенциални опасности 
за здравето възпрепятстваха живото присъствие на 
чуждестранните участници, както и на българите от 
рисковата възраст над 60 - 65 години. Но пословична-
та преданост и привързаност на  отсъстващите към 
геомеханиката и нуждата от общуване между поколе-
нията се превърна в стимул за организаторите да про-
ведат модерна хибридна конференция, включвайки ви-

соките комуникационни и информационни технологии 
в действие. Така Почетният председател на Конферен-
цията проф. Николай Николаев успя съвсем пълноцен-
но не само да отправи топло приветствие, но да изнесе 
два важни и интересни доклада, както и дейно да се 
включва в дискусиите по докладите на всички учас-
тници. Немалко чуждестранни участници също бяха 
включени и присъстваха виртуално, изнесоха доклади, 
отговаряха на въпроси и правеха изказвания. По този 
начин крайните цели на международната научна кон-
ференция бяха постигнати! 

Обща снимка на участници в Деветата международна научна конференция по геомеханика, 7 - 11 септември 2020 г., курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна

Младите и добре подготвени специалисти в областта на геомеханиката се включиха активно в дискусиите по време на конфе-
ренцията
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От името на Организационния комитет и лично от 
мое име ви благодаря за вашето участие в Де-
ветата международна конференция по геомеха-

ника. 

Тази година този утвърден научен форум се провежда 
в условията на глобална пандемия от COVID-19. Из-
ключително сме горди, че в тази сложна обстановка 
успяхме да реализираме конференцията по геомеха-
ника. Участието на 46 доклада и фирмени презента-
ции и регистрацията на над 100 участника доказва 
високия авторитет на международната конференция 
по геомеханика. Форматът на конференцията ще бъде 
по-различен от формата на досега проведените кон-
ференции. Колегите от чужбина ще участват онлайн 
чрез разработена система за Научно-техническия 
съюз по минно дело, геология и металургия, която ще 
даде възможност конференцията да стане достъпна 
за голям брой участници, които нямат възможност да 
присъстват поради създалата се пандемична обста-
новка.

Международната конференция по геомеханика се пре-
върна в традиционно научно събитие, което доказа 
своя авторитет и значение през годините. В конферен-
цията тази година участват колеги от Беларус, Бълга-
рия, Казахстан, Северна Македония, Северна Осетия, 
Русия, Словакия, Сърбия и Украйна. 

Тематиките на конференцията, определени от члено-
вете на националния редакционен комитет са акту-
ални и значими. Голямото предизвикателство пред 
минната индустрия е рационалното използване на 
минералните ресурси. Резултатите от изследванията, 
които ще бъдат обсъждани в дискусиите по време на 
конференцията, предоставят  възможност за прило-
жение на геомеханичните методи, свързани с разви-
тието и използването на подземното пространство в 
минната промишленост, строителството, промишле-
ните и обществените сгради и транспортните съоръ-
жения. Времената на добиване на евтина енергия са 
вече отминали. Много неща показват, че светът навли-
за в период, когато енергията ще се смята за рядка и 
по - скъпа стока и това също така ще доведе до други 

предизвикателства пред минния бранш в областта на 
изследване на нови по-ефективни техники и техноло-
гии за развитие. Друго предизвикателство е непрекъс-
натото нарастване на дълбочината на експлоатация, 
едновременно за открити и подземни рудници. Това 
означава повишаване на нивото на риск, което има 
значително влияние върху сигурността на условията 
на труд. Необходими са нови геомеханични методи за 
разпознаване и предсказване на риска. 

Домакин на деветата конференция по традиция е На-
учно-техническият съюз по минно дело, геология и 
металургия в съорганизаторство с Федерацията на 
научно-техническите съюзи в България, Минно-гео-
ложкият университет „Св. Иван Рилски“, Университета 
по архитектура, строителство и геодезия, Българската 
минно-геоложка камара, Висшето транспортно учили-
ще „Тодор Каблешков“ и голяма част от минните дру-
жества с национално значение. 

Бих искала да изкажа искрената си благодарност на 
Платинения спонсор - Групата Геотехмин, която включ-
ва Елаците Мед АД, Геострой АД, Геотрейдинг АД и Ге-
отехмин ООД и Бронзовите спонсори - Мини „Марица 
изток“ ЕАД и Дънди Прешъс Металс. Бих искала да 
благодаря на членовете на организационния комитет, 
членовете на националния редакционен комитет, чле-
новете на международния консултативен комитет, съ-
организаторите на конференцията и всички компании, 
които взеха пряко участие в организацията.

Уважаеми дами и господа,
Позволете ми да открия този престижен форум и да 
Ви приветствам с “Добре дошли”. Пожелавам Ви пол-
зотворна работа, полезни дискусии, важни за бизнеса 
предложения и решения и много научни успехи. 

Бъдете здрави!“

Слово при официалното откриване на Деветата 
международна научна конференция по геомехани-
ка, произнесено от д-р инж. Кремена Деделянова, 
председател на НТС по МДГМ

На практика бяха удовлетворени всички изисквания за 
т.нар. хибридни конференции, за умело и пълноценно 
съчетаване на реалния и виртуалния свят и начин на 
човешко общуване. Затова конференцията е първата 
такава, която ще послужи като добра практика за всич-
ки други след нея! Надали има тайна за този успех, но 
има подчертана заслуга Научно-техническият съюз по 
минно дело, геология и металургия.

Създадената ситуация имаше и друг положителен 
ефект. Всъщност, всичките 87 участника бяха млади 
хора, амбициозни и добре подготвени, с интерес към 
геомеханиката, активно занимаващи се с нея. Така 
изведнъж аудиторията на присъстващите в залата 
участници радикално се подмлади и даде прекрасното 

усещане за перспектива и прогрес! На тази конферен-
ция изпъкна все по-широкият тематичен спектър на 
докладите с тенденция към повече приложения на гео-
механиката в строителната теория и практика, както и 
интензивното развитие на технологиите за геодезиче-
ски измервания за целите на геомеханиката - напълно 
в хармония с актуалния живот. 

Всичко това на фона на прекрасните условия на новия 
модерен СПА комплекс, разположен на първа линия на 
морския бряг, превръща Деветата международна науч-
на конференция по геомеханика в незабравима!

Доц. д-р Чавдар Колев 
ВТУ „Т. Каблешков“
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Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ Андон 
Андонов получи сребърен плакет и грамота за заслуги към 
НТС по минно дело, геология и металурия от нейния предсе-
дател д-р инж. Кремена Деделянова 

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” С ОТЛИЧИЕ ОТ ДЕВЕТАТА 
МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА

С три доклада участваха представителите на „Мини 
Марица-Изток” ЕАД  в ІХ Международна конфе-
ренция по геомеханика - IGC’2020 в курорта „Св. 

Св. Константин и Елена” край Варна. В програмата се 
включиха български и чужди учени, ръководители, из-
следователи и специалисти, които имаха възможност 
да представят научните си постижения и да осъщест-
вят нови лични и делови контакти.

Традиционно силното участие на източномаришките 
минни специалисти беше отличено от Научно-техниче-
ския съюз по минно дело, геология и металургия със 
сребърен плакет за заслуги към съюза, който беше 
връчен на изпълнителния директор Андон Андонов, 
който е в Организационния комитет на форума. 

Представителите на „Мини Марица-изток” ЕАД участ-
ваха във всички дискусии и след приключване на кон-
ференцията бяха удостоени от НТС по МДГМ с  грамоти 
за активното участие.

Първият доклад беше на тема „Изследване на свла-
чищните деформации по северния откос на обединени 
северни насипища в „Мини Марица-изток” ЕАД”. Него-
ви автори са Павел Карачолов, Валентин Семерджиев, 
Илия Карагяуров, Иван Марков и Стоил Стоилов. Въз 
основа на инструменталните наблюдения и извърше-
ните изчисления са анализирани свлачищните дефор-
мации и са направени изводи с голямо значение за 
устойчивостта на външните насипища.

Темата на втория доклад беше „Оразмеряване на от-
косите на новоизграждащия се втори насипищен хо-
ризонт-юг в полето на рудник „Трояново-север”. Раз-

На 17 септември 2020 г. в Националния дом на 
науката и техниката, гр. София се проведе Отчет-
но-изборно общо събрание на Федерацията на 

научно-техническите съюзи в България. Досегашният 
Управителен съвет бе освободен поради изтичане на 
мандата и бе избран нов в състав от 47 члена.  На свое 
заседание новият Управителен съвет  избра за пред-
седател на ФНТС проф. дтн Иван Ячев – член на УС на 
ФНТС и председател на Съюза по електроника, елек-
тротехника и съобщения и заместник-председатели: 
д-р инж. Кремена Деделянова – член на УС на ФНТС 
и председател на Научно-технически съюз по минно 
дело, геология и металургия и инж. Лилия Смедарчи-
на – член на УС на ФНТС и председател на Български 
съюз на стандартизаторите.

Д-Р ИНЖ. КРЕМЕНА ДЕДЕЛЯНОВА БЕ ИЗБРАНА 
ЗА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА 
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

Редакционният съвет и екип на списание „Минно дело 
и геология“ поздравяват д-р Кр. Деделянова по случай 
избирането ѝ за зам.-председател на ФНТС. Уверени 
сме, че този избор се дължи на доказана компетент-
ност, на познания и умения, на изградено добро име и 
авторитет сред членовете на Федерацията. 

Убедени сме, че председателят на нашия научно-тех-
нически съюз ще оправдае засвидетелстваното ѝ до-
верие и ще вложи целия си ентусиазъм за постигане-
то на поставените цели и задачи пред  ФНТС.

Пожелаваме на д-р Кремена Деделянова здраве и 
ползотворна работа!
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Конференцията е традиционно научно събитие, в което участват учени 
от цял свят. Въпреки, че тази година се проведе в условията на пан-
демия, нивото беше много високо, а технологиите позволиха да из-
слушаме и дискутираме докладите и на международните учени. Осъ-
ществихме нови делови контакти, обменихме научен и практичен опит 
с наши колеги в минната промишленост. Представихме се повече от 
добре, участието ни беше ползотворно” - изрази удовлетворението си 
д-р инж. Павел Карачолов, ръководител на направление „Геоложки про-
учвания и управление на качеството“ в управлението на „Мини Мари-
ца-изток“ ЕАД.

работката е на Ивайло Василев, 
Димитър Василев, Светла Костова и 
Павел Карачолов. Докладът е свър-
зан с предстоящото преместване 
на зоната на насипване на РТНК-5 
от вътрешното насипище на рудник 
„Трояново-3” в зоната на вътрешното 
насипище на рудник „Трояново-се-
вер”, където ще започне изгражда-
нето на втори насипищен хоризонт – 
юг. В доклада са дадени резултатите 
от оразмеряването на насипа, опре-
делена е вместимостта на насипищ-
ните заходки, общата устойчивост 
на вътрешното насипище, а за оси-
гуряването на обемите за насипване 
на втори насипищен хоризонт-юг е 
определен минималния годишен на-
предък на южната част на добивния 
фронт. 

Третият доклад, с който Дружеството 
се представи беше на тема „Провер-
ка на устойчивостта на насипищните 
откоси на насипище „Медникарово” 
в рудник „Трояново-3”. По него ра-
ботиха Красимир Кадифейкин, Геор-
ги Владиславов и Стилян Стоянов. 
Изследваният обект е насипище 
„Медникарово”, където се депони-
рат земни маси от разкривката на 
рудник „Трояново-3” и пепелината от 
сгуроотвала на ТЕЦ „КонтурГлобал 
Оперейшънс България”. За опреде-
ляне на коефициента на устойчивост 
е използван софтуерния продукт 
Slope, анализирана е устойчивостта 
на оформените насипищни откоси 
по три профила. Осигуряването на 
устойчиво състояние на оформените 
насипищни откоси е необходимо за 
обезпечаването на безаварийната 
експлоатация на насипище „Медни-
карово”.

Докладите получиха много висока 
оценка, предизвикаха интереса на 
учени, ръководители, изследовате-
ли и специалисти от бранша. В дис-
кусиите след тяхното представяне 

бяха поставени акценти върху зна-
чението на геомеханиката, въпроси 
за формирането на напрегнато и 
деформирано състояние на масива, 
методите за измерване, анализ и 
оценка, както и проблеми, свързани 
с опазването на околната среда.

Международната конференция по 
геомеханика е организирана от НТС 
по МДГМ и Федерацията на науч-
но-техническите съюзи в България. 
„Мини Марица-изток” ЕАД е сред съ-
организаторите на конференцията.

Значимостта на форума се определя 
от големия интерес към него, от ак-
тивността на научната общност по 

геомеханика в национален и между-
народен мащаб. Тематиката на кон-
ференцията обхваща целия спектър 
от фундаментални въпроси, свърза-
ни с формирането на напрегнато и 
деформирано състояние на масива, 
изследователски методи за оценка 
и екологични проблеми. Актуалната 
тематика и възможността за обмяна 
на опит, мнения и добри практики, 
изграждат мост между научната, ин-
женерната и икономическата общ-
ност на национално и международно 
ниво.

Резултатите от изследванията, об-
съждани по време на конференция-
та, са възможност за приложение на 
геомеханичните методи, свързани с 
развитието и използването на под-
земното пространство в минната 
промишленост, строителството, про-
мишлените и обществените сгради, 
транспортните съоръжения и др.

Форумът се проведе при пълно спаз-
ване на противоепидемичните мер-
ки заради пандемията от Covid-19. 
Работата на конференцията можеше 
да се проследи, както и да се участва 
в нея онлайн.

„Мини Марица-изток” ЕАД

Участници в конференцията от „Мини Марица-изток“, отляво надясно: 1 ред - Ясен 
Чаушев, 2 ред - Красимир Кадифейкин, Андон Андонов, Светла Костова, Павел Кара-
чолов, 3 ред - Ивайло Василев , Георги Владиславов, Стоил Стоилов и 4 ред - Дими-
тър Василев, Иван Марков, Динко Динков, Стилян Стоянов
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Експерти от РИОСВ-Стара Загора 
извършиха проверка в „Мини 
Марица-изток“ ЕАД за изпъл-

нението на условията на Комплекс-
ното разрешително за Депо за нео-
пасни отпадъци „Обединени северни 
насипища“. При проверката е кон-
статирано, че всички условия на раз-
решителното се изпълняват, няма 
аварийни или други замърсявания, 
няма постъпили жалби и сигнали от 
дейността на обекта.

Приключилата проверка е част от 
периодичните такива, които се из-
вършват в дружеството от компе-
тентните органи. Те са във връзка 
с издадените от министъра на окол-
ната среда и водите през 2010 г. две 
разрешителни за експлоатация на 
„Обединени северни насипища” и 
„Насипище Медникарово”. Същите 
са със статут на депа за неопасни от-
падъци поради това, че се използват 
за  смесено депониране на откривка 
от минните дейности и производ-
ствени неопасни отпадъци от   “ТЕЦ 
Марица Изток 2 ” ЕАД и „Контур Гло-
бал Марица Изток 3” АД. 

Разрешителните са в изпълнение на 
Директива 2008/1/ЕС за комплексно 
предотвратяване и контрол на за-
мърсяването, транспонирана в гла-

Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища“ в „Мини Марица-из- 
ток” ЕАД

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД ИЗПЪЛНЯВА 
ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ

ва седма на Закона за опазване на 
околната среда.

За „Мини Марица-изток” ЕАД една от 
приоритетните задачи е опазването 
на околната среда. С отговорност 

пред бъдещите поколения, в друже-
ството стриктно се спазва дейст-
ващото законодателство в тази 
област, всички екологични предпи-
сания и норми.

„Мини Марица-изток” ЕАД

СТАНЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МУГ “СВ. ИВ. РИЛСКИ”

Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски“ е първият 
български университет пози-

ционирал на територията си станции 
за зареждане на електромобили. 

С тази инициатива ръководството на 
университета продължава да реали-
зира идеите и визията си за зелено и 
устойчиво бъдеще.

МГУ „Св. Ив. Рилски“
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Сигма България ще предлага цялата гама от проду-
кти и услуги на Terex Finlay. Основният акцент ще 
бъде върху високото ниво на сервизно обслужва-

не и най-близък контакт с клиентите. Сигма България 
е сред най-сериозните участници на пазара в Бълга-
рия за земекопна, минна, пътностроителна и кариерна 
техника, който през годините си е изградил репутация 
на коректен и надежден доставчик. Сигма България е 
част от групата Саракакис, която има 100-годишна ис-
тория и в района на Балканите е една от най-големите 
групи дистрибутори на автомобилна и професионална 
техника.

От 2007 г. Сигма е ексклузивен дилър за България на 
строителна техника Volvo, което е едно от най-старите 
партньорства в страната. Сигма България  е предста-
вител и на мобилни компресори Kaeser, генератори 
Himoinsa, високоповдигачи Unicarriers и Club Car. С 
мобилните трошачни и пресевни инсталации на Terex 
Finlay Сигма България допълва изключително ефек-
тивно продуктовата си палитра, което открива нови 
хоризонти за развитие в пътното строителство, добива 
на инертни материали и мините.

МАШИНИ И РЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Terex Finlay е създадена през 1953 г. в Северна Ирлан-
дия, а първата мобилна пресевна инсталация с марка 
Finlay е пусната на пазара през 1958 г. Днес Terex Finlay 
предлага пълен набор от мобилни трошачки: челюст-
ни, роторни и конусни; пресевни мобилни инсталации: 
наклонени, хоризонтални и за тежки приложения, в т.ч. 
с измиване; и транспортни ленти (стакери). Все по-по-
пулярни стават машините с двойно задвижване - Dual 
Power. Мобилните инсталации от този тип се задвижват 
и с електричество директно от електрическата мрежа, 
с което се постига значително намаляване на разходи-
те за енергия. Тези машини са оборудвани и с електро-
генератори, което им позволява да бъдат използвани и 
на обекти без външен източник на електричество.

ЛЕТЯЩ СТАРТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Като едни от най-перспективните продукти на Terex 
Finlay за нашия пазар от Сигма България открояват мо-

билните инсталации с роторни трошачки, сито за пър- 
вично пресяване и рециркулационна транспортна лен-
та. Транспортната лента за рециркулация връща надга-
баритната фракция от първичното сито в трошачната 
камера за преработка. По този начин се постига опти-
мизиран производствен процес с намалени разходи.

Използването на питател с предварително пресяване 
на входа и извеждане на най-дребния входящ материал 
посредством страничен конвейер допълнително подо-
брява ефективността на инсталацията.

Първите две демонстративни машини Terex Finlay, кои-
то Сигма България доставя, са мобилна инсталация с 
роторна трошачка, модел IC-110RS и мобилно сито с 
две нива а пресяване, модел 683. 

IC-110RS e с размер на входа на камерата 1030х790 mm, 
модул за предварително пресяване и рециркулационна 
лента за надгабаритната фракция. 

Пресевната инсталация 683 разполага с две нива за 
пресяване: горното е с размери 3660х1530 mm, а долно-
то - 3000х1530 mm. На входа на захранващия бункер 
на ситото е инсталирана подвижна скара за първично 
пресяване (скалпиране) на материала, а преминалата 
част от него продължава за финално пресяване през 
ситото.

СИГМА БЪЛГАРИЯ И TEREX FINLAY НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Мобилна инсталация Terex Finlay IC-110RS с роторна 
трошачка, първично пресяване и рециркулация

Размери на входа на камерата 1030х790 mm

Диаметър и ширина на ротора Ø1034 mm / 1000 mm

Модул за предварително пресяване 
на входа 1500х950 mm

Модул за финално пресяване на 
изхода 2740х1500 mm

Дизелов двигател (мощност) Volvo D8 (315 к.с.)

Максимален размер на входящия 
материал 450 mm

Максимален капацитет До 250 t/h

Мобилна пресевна инсталация Terex Finlay 683

Капацитет на входящия бункер 9m3

Размери на горното ситово ниво 3660 х 1530 mm

Размери на долното ситово ниво 3000 х 1530 mm

Регулиране на ъгъла на ситовия модул 18-39°

Дизелов двигател (мощност) Caterpillar C4.4 
(110 к.с.)

Максимален капацитет До 200 t/h

Тегло 24,25 t

От юни 2020 г. Сигма България е ексклузивен 
дилър за България на Terex Finlay, един от 
световните лидери в производството на 

мобилна трошачна и пресевна техника, предназ-
начена за работа в мини, кариери, пътното строи-
телство, рециклиращата и други индустрии.
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Тази година Районната служба по противопожарна 
безопасност и защита на населението (РСПБЗН) в 
„Мини Марица-изток“ ЕАД отбелязва 68 години от 

създаването си. Основните направления на дейността 
на службата са осъществяването на държавен проти-
вопожарен контрол в действащите и новостроящи се 
обекти и извършването на пожарогасителни и аварий-
но-спасителни дейности. С контролната, превантивна-
та и оперативната си дейност службата допринесе за 
намаляването на броя на пожарите, авариите и екс-
плозиите и създаде по-добри условия за ефективна и 
безаварийна работа  на дружеството. 

За изминалия период  на 2020 г. са проконтролирани 
158  дейности, издадени са 29 противопожарни разпо-
реждания с 29 предписани мероприятия, представля-
ващи потенциална опасност за възникване на пожари.  

Погасени са 31 пожара, от които 1 с минимални загуби 
и 30  без загуби (сухи треви и въглищен прах). При 52 
дежурства са извършвани пожароопасни работи.

Пожарът с минимални загуби е възникнал на втори 
юли в рудник „Трояново 3“  на Трансформатор 6 KV до 
станция 3541 на РТНК 5 . 

ТРИМА НОВИ СЛУЖИТЕЛИ В РСПБЗН В „МИНИ МАРИЦА-
ИЗТОК“ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРАЗНИКА

Незаетият щат на РСПБЗН от осми септември е попъл-
нен с трима служители - водачи на специален автомо-
бил. 

С оперативно-техническата си дейност и навременна-
та си и ефективна намеса при възникналите пожари, 
наводнения и аварии, службата предотврати услож-
няването на създалите се ситуации, разрастването на 
запалванията и по този начин не допусна нанасянето 
на големи щети в обекта. Това е резултат от съвмест-
ната професионална дейност на пожарникари и ръко-
водния състав в „Мини Марица-изток“ ЕАД.  Взетите 
превантивни решения от дружеството за приоритетни 
инвестиции в пожарообезопасяването са управленски 
решения, които допринасят за минималните материал-
ни загуби от пожари и без човешки жертви.  Те мотиви-
рат служителите от РСПБЗН „Мини Марица изток” ЕАД, 
за постигнатите отлични резултати при подготовката и 
в доказването на висок професионализъм по обезопа-
сяването на обекта.

В средата на август „Мини Марица-изток” ЕАД участва 
с тежка минна техника в потушаването на пожарите, 
разразили се в региона. Булдозери, транспортирани 
със специализирани влекачи, допринесоха съществе-
но за овладяване на стихията по места. 

Както и миналото лято, така и сега изпълнителният 
директор Андон Андонов ще награди с парични суми 
хората, участвали в гасенето на стихията.

Отлична оценка за работата на кадрите на дружество-
то даде директорът на Главна дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“ гл. комисар Николай 
Николов. 

С контролната, превантивната и оперативната си дейност 
Районната служба по противопожарна безопасност и за-
щита на населението (РСПБЗН) в „Мини Марица-изток“ ЕАД 
допринесе за намаляването на броя на пожарите, авариите 
и експлозиите 

Мините винаги са едни от първите, които реагират 
и се отзовават на нашия зов за помощ в тежки си-
туации. Така беше и миналата година, когато пак 
имаше сложна ситуация в района“ - каза директо-
рът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ гл. комисар Николай Ни-
колов.

Гл. комисар Николов благодари на ръководството на 
дружеството за подкрепата. По думите му, хората са 
изключително добре подготвени и вършат перфектно 
задачите, които им се поставят.

Той уточни, че тежката минна техника при подобни 
кризисни ситуации има задача да прокарва просеки и 
да прави полоси, с които да ограничава разпростране-
нието на пожара.

„Мини Марица-изток“ ЕАД
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Шестнадесет бебета на асарелци, родени в пе-
риода август 2019 г. – април 2020 г., получиха 
златни медальони от дружеството на търже-

ство, което се проведе на 3 септември в двора на Ис-
торическия музей в Панагюрище. Директор „Човешки 
ресурси“ в „Асарел-Медет“АД Бисерка Янева и предсе-
дателите на фирмените синдикални организации към 
СМФ „Подкрепа“ Николай Попниколов и на ФНСМ-КН-

СБ Марко Гергински поздравиха щастливите родители 
и заявиха, че се надяват броят на бебетата да се уве-
личава с всяка изминала година. Върху всеки фирмен 
медальон са изписани имената на детето и годината на 
раждане, с цирконий са обозначени датата и месецът, а 
стрелките показват точния час на раждането. Асарел-
ската традиция бе възродена по случай 50-годишния 
юбилей на компанията.                                

„Асарел-Медет“ АД

16 АСАРЕЛСКИ БЕБЕТА ПОЛУЧИХА ФИРМЕНИ 
МЕДАЛЬОНИ

Щастливите родители и техните бебета по време на тържеството, което се проведе в двора на Историческия музей в Панагюри-
ще на 03.09.2020 г.

Десет възпитаници на Професионалната гимна-
зия по индустриални технологии, мениджмънт и 
туризъм в Панагюрище вече са част от екипа на 

„Асарел-Медет“ АД. На 2 септември те подписаха свои-
те трудови договори и бяха разпределени по работ-
ните си места в компанията. Най-младите асарелски 
попълнения бяха приветствани от директор „Човешки 
ресурси“ Бисерка Янева, която пожела успешен старт 
на кариерата им в компанията.

Обстановката в дружеството е добре позната на 
най-младите асарелски попълнения, които са от вто-
рия випуск абитуриенти с дуална форма на обучение. 
През последните две години те имаха възможност да 
учат и в същото време да работят в „Асарел-Медет“ и 
да прилагат на практика, наученото в класната стая.

„Асарел-Медет“ АД
Десет дуални ученици подписаха своите трудови договори

ДЕСЕТ ДУАЛНИ УЧЕНИЦИ ВЕЧЕ СА ЧАСТ ОТ ЕКИПА  
НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД
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Специализираните самосвали, 
които се използват в мините 
и кариерите, се разделят са 

най-общо два вида - с твърда (не-
подвижна) и със съчленена рама. 
При камионите с твърда рама ша-
сито представлява една цялостна 
конструкция, докато при тези със 
съчленена рама на практика има две 
шасита, които са свързани помежду 
си с шарнирна връзка. Съчленена-
та рама дава редица преимущест-
ва като например изключително 
висока проходимост, независимо 
от терена (на практика път не е не-
обходим), по-малки радиуси на за-
виване и др., но поради по-малките 
възможни полезни товари - до 55-60 
т, тяхното приложение в мините не е 
толкова мащабно.

Самосвалите с твърда рама имат 
предимството, че могат да превоз-
ват много по-тежки товари. Те могат 
да се разделят на две категории спо-
ред своя полезен товар. Машините с 
товароносимост от 30 t до 130 t се 
наричат обикновено извъншосей-
ни самосвали, тъй като имат раз-
нообразно приложение в различни 
по големина кариери за добив на 
инертни материали и други видове 
минерални суровини, както и в мал-
ки и средно големи мини. Самосва-
лите с твърда рама с полезен товар 
в диапазона 130 – 370 t са типични 
минни самосвали и се използват в 
средни и големи открити рудници.

Минните самосвали използват два 
вида задвижване - дизел-механично 
или дизел-електрическо. При първи-
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ходите за експлоатация на техни-
ката. Някои производители пред-
лагат дизел-електрически модели, 
които могат да бъдат оборудвани 
с пантограф. Чрез него камионът 
се захранва от предварително из-
градена контактна електромрежа и 
така изкачването с пълен кош става 
само на ток - по-бързо и по-евтино. 
Използването на модерните ин-
формационни технологии в мините 
доведе до появата на самосвали с 
автономно управление - без опера-
тор в кабината. Автоматизацията 
на транспорта в мините е най-акту-
алната тенденция през последното 
десетилетие, като към момента по 
откритите рудници в света работят 
стотици минни самосвали с авто-
номно управление.

На следващите страници представя-
ме шест от най-големите и известни 
производители с предлаганите от 
тях самосвали с твърда рама за ра-
бота в мини и кариери според заяве-
ните от компаниите моделни гами и 
технико-технологични преимущест-
ва.

РО З О

Б З

Завод БелАЗ е един от най-големите 
производители на механизация за 
открит добив и едромащабни стро-
ителни работи. Производствената 
гама на техниката с марка БелАЗ се 
предлага в различни конфигурации 
на двигател, хидравлика, дизел-елек-
трическо задвижване, скоростна ку-
тия, вместимост на коша и други па-
раметри, съобразени с конкретните 
природни и технически дадености и 
изискванията на клиента. Производ-
ствената програма на завода включ-
ва самосвали с полезен товар от 30 t 
до 450 t, поливооросителни машини, 
влекачи за изтегляне на дефектира-
ли колесни машини, колесни булдо-
зери, челни товарачи, тежкотоварни 
платформи за металургията и други 
производствени сфери, както и са-
молетни влекачи.

ят вид се разчита на дизелов двига-
тел и автоматична скоростна кутия, а 
при втория вид дизеловият двигател 
задвижва електрогенератор, който 
на свой ред захранва с електричест-
во електромоторите, монтирани към 
задните колела на самосвала. През 
последните десетилетия електриче-
ското задвижване стана преоблада-
ващо при по-тежките самосвали, тъй 
като осигурява много по-голяма ди-
намика на придвижването, сравни-
телно лесна поддръжка и по-малко 
разходи при експлоатация, основен 
принос за което има развитието на 
инверторните технологии.

Предвид вида и естеството на пре-
возвания материал се използват 
различни видове и форми на кошо-
вете на самосвалите: дъното може 
да бъде плоско, V-образно и т.н. 

В своята обичайна работа в мини-
те самосвалите с твърда рама се 
товарят от големи верижни багери 
или челни товарачи. За постигане на 
максимална ефективност е необхо-
димо правилното съчетаване на то-
варещата и товарените машини спо-
ред капацитета съответно на кофата 
и кошовете. Обикновено се счита 
за ефективно един минен багер да 
може да напълни коша на минния 
самосвал с четири или пет пълни 
кофи. Целта е едно натоварване да 
се извърши в рамките на 2-3 минути.

В днешните условия на работа в 
мините се използват различни 
най-съвременни технологии, чрез 
които се цели намаляване на раз-

Транспортирането на огромни количества разкривка и полезни 
изкопаеми налага използването на гигантски самосвали, които 
могат да превозват в своя кош наведнъж изненадващо големи 

количества материал - дори над 200 m3. Тези камиони-гиганти са с 
внушителни размери, теглото им в натоварено състояние може да 
достигне 800 t, мощността на двигателя - над 4000 к.с., а диаметърът 
на колелата да надхвърли дори два пъти човешкия ръст.
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Заводът е основан в Жодино, Бела-
рус през 1947 г. и първоначално про-
извежда техника за пътно почиства-
не и поддържане. През 1957 г. в него 
е прехвърлено производството на 
25-тонните самосвали МАЗ-525 и по 
тази причина той е преименуван на 
Белорусский автомобильный завод 
(БелАЗ). Първите собствени модели 
на самосвали - 27-тонен и 40-тонен, 
са пуснати в производство съот-
ветно през 1965 г. и 1967 г. Първи-
ят минен самосвал с твърда рама - 
БелАЗ 549, с полезен товар 75 t и 
дизел-електрическо задвижване е 
пуснат в производство през 1976 г. 
В следващите няколко години се по-
явяват и по-големи модели с товаро-
носимост 110 t и 180 t.

Днес БелАЗ е единствената компа-
ния в света, която произвежда минни 
самосвали на конвейерен принцип. 
Съвременната производствена про-
грама на БелАЗ е съставена от две 
гами от самосвали с твърда рама. 
Гамата от минни камиони с дизелов 
двигател и механична трансмисия 
включва шест модела с полезни то-
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вари и мощности на двигателя съ-
ответно 30 t/420 к.с., 32 t/435 к.с., 
42 t/500 к.с., 45 t/600 к.с., 55 t/ 
700 к.с. и 90 t/1050 к.с. Влагат се ди-
зелови двигатели от водещи светов-
ни брандове като Cummins, Scania и 
Liebherr. Автоматичната скоростна 
кутия е 6-степенна.

Гамата с дизел-електрическо зад-
вижване обхваща десет модела с 
полезни товари и мощности на дви-
гателя: 90 t/1050 к.с., 120 t/1200 к.с., 
130 t/1600 к.с., 160 t/ 1875 к.с., 
180 t/2000 к.с., 220 t/2300 к.с., 
240 t/2500 к.с., 290 t/2850 к.с., 
360 t/3300 к.с. и 450 t/ 2х2300 к.с. И 
тук се влагат се дизелови двигате-
ли от водещи световни марки като 
Cummins и MTU. Както се очаква 
от клиентите, дизел-електрическо-
то задвижване осигурява по-малко 
експлоатационни разходи, в съчета-
ние с висока производителност. Мо-
делът 75710 с полезен товар 450 t 
е най-големият минен самосвал в 
света.

Всяка година минни самосвали Бе-
лАЗ се експортират до над 30 страни 
по света.

CATERPILLAR

Водещият световен производител на 
строителна, кариерна и минна тех-
ника предлага богата палитра от са-

мосвали с твърда рама. Както се оч-
аква от компания с водещи позиции, 
Caterpillar произвежда две пълни 
гами от самосвали с твърда рама. 
Първата включва извъншосейни 
камиони с дизелови двигатели и 
механична трансмисия за работа на 
мащабни строителни обекти, карие-
ри и малки мини с полезен товар от 
38,2 t до 90,8 t. Втората гама е със-
тавена от големи тежкотоварни са-
мосвали за работа в средни и големи 
мини, като тя включва както модели 
с дизелови двигатели и механична 
трансмисия, така и самосвали с ди-
зел-електрическо задвижване.

„Леката” гама обхваща пет базови 
модела с полезен товар и макси-
мална мощност на двигателя, както 
следва: 38,2 t/522 к.с., 46,8 t/613 к.с., 
56 t/786 к.с., 64,6 t/836 к.с. и 90,8 t/ 
1040 к.с. Тези самосвали впечатля-
ват с високата си максимална ско-
рост на придвижване, която при мо-
дела 772G (полезен товар до 46,8 t) 
достига почти 80 km/h.

Гамата от тежкотоварни минни са-
мосвали включва четири модела 
с дизелови агрегати и механична 
трансмисия, като полезните товари и 
мощности на двигателите са респек-
тивно 140 t/1471 к.с., 191 t/2130 к.с., 
231 t/2687 к.с., 364 t/4057 к.с. Ос-
таналите четири модела от теж-
ката гама са с дизел-електри-

ческо задвижване и предлагат 
следните полезни товари и мощно-
сти: 297 t/3550 к.с., 327 t/3550 к.с., 
338 t/3448 к.с. и 372 t/3550 к.с. Към 
настоящия момент Caterpillar има 
четири минни самосвала, подгот-
вени за автономно управление (без 
оператор), като се очаква към края 
на 2020 г. към тях да се присъедини 
и още един модел.

HITACHI

Hitachi CM е един от дългогодишни-
те и традиционни участници на гло-
балния пазар на минна техника за 
открит добив, в т.ч. и традиционен 
производител на минни самосвали 
с твърда рама. В миналото за тези 
машини е отговарял само канадски-
ят клон Hitachi Construction Truck 
Manufacturing Ltd. Тогава гамата е 
била от два модела: ЕН4500 с по-
лезен товар 280 t и ЕН5000 - 300 t. 
По-късно развойният център е 
преместен в Япония, където през 
2008 г. е конструиран новият мо-
дел ЕН3500АС II с товароносимост 
190 t. В този самосвал Hitachi вла-
га най-съвременното за времето си 
дизел-електрическо задвижване с 
променлив ток и технологията IGBT, 
използвана днес при всички елек-
тромобили. През 2010 г. се появя-
ва и вторият нов модел с модерно 
дизел-електрическо задвижване - 
EH4000 AC II (полезен товар 220 t).

Днес Hitachi CM предлага в Европа 
три модела минни самосвали, само 
с дизел-електрическо задвижва-
не. Това са ЕН3500АС-3 с полезен 
товар 181 t и мощност на дизело-
вия двигател 2000 к.с., ЕН4000АС-3 
(221 t/ 2500 к.с.) и ЕН5000АС-3 
(296 t/2850 к.с.).

Hitachi CM е един от големите пионе-
ри в технологиите за оптимизиране 
на работата в мините. Сред тях из-
пъкват технологията за монтиране 
на модул с пантограф за свързване 
на самосвала с електрическа кон-
тактна мрежа, която се използва за 
съществено намаляване на разходи-
те за енергия при изкачване с пълен 
кош. Върхът на съвременните мин-
ните технологии днес са автономни-
те минни машини, в т.ч. самосвали, 
които се управляват не от операто-
ри в кабините, а от най-модерни ав-
тономни системи. Платформата за 
автономно управление на Hitachi се М             



ОБЗОР

17МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    8-9/2020

нарича Solution Linkage и към нея 
могат да се свързват автономни ма-
шини от различни производители. 
Визията на Hitachi за бъдещето е: 
само автономни машини в мините.

KOMATSU

Komatsu е един от водещите све-
товни производители на минни са-
мосвали с твърда рама. Компанията 
предлага богата палитра от модели, 
разделени в две гами. По-леката 
гама включва т. нар. извъншосейни 
камиони, отличаващи се с дизелови 
двигатели и механична трансмисия 
- с полезен товар от 36,5 t до 142 t. 
По-тежките модели са с дизел-елек-
трическо задвижване и с полезен то-
вар от 180 t до 360 t.

По-леката гама е съставена от общо 
шест базови модела с максимален 
полезен товар на кошовете и мощ-
ност на дизеловите агрегати съот-
ветно 36,5 t/518 к.с., 40 t/518 к.с., 
55 t/778 к.с., 63 t/778 к.с., 92,2 t/1200 
к.с. и 142 t/1576 к.с. Машините разчи-
тат на дизелови двигатели, собстве-
но производство на Komatsu. Ком-
панията вече въвежда агрегати, 
съответстващи на най-строгите еко-

логични норми на ЕС по Етап V. За 
тяхното покриване се влага двоен 
филтър за частици (DPF). За по-голя-
ма проходимост операторът разчита 
на системата KTCS за управление на 

сцеплението на колелата с терена, 
която автоматично активира спи-
рачката на съответното колело за 
постигане на оптималното сцепле-
ние с повърхността. За максимална 

М    ЕН          
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безопасност, системата Komatsu 
KomVision е част от стандартното 
оборудване - чрез 6 свързани каме-
ри се създава изображение на ка-
миона от типа “птичи поглед”, което 
се вижда на монитора в кабината. 
Телематичните системи Komtrax и 
Komtrax Plus проследяват в детайли 
техническото и работното състояние 
на самосвалите и осигуряват важна 
информация за оптималното упра-
вление на машинопарка.

Гамата от по-тежките самосвали, 
с дизел-електрическо задвижване, 
е съставена също от шест базови 
модела. Максималният полезен то-
вар на кошовете и мощността на 
дизеловите агрегати са съответно 
180 t/2000 к.с., 225 t/2500 к.с., 252 t/ 
2700 к.с., 288 t/2700 к.с., 324 t/ 
3500 к.с. и 360 t/3500 к.с. Някои 
от изброените по-горе системи за 
управление се влагат и при по-го-
лемите самосвали. Специфичното 
за камионите-гиганти на Komatsu 
са супермощните дизелови двига-
тели, собствено производство. За 
електрическата част на задвижва-
нето (с променлив ток) се използват 
най-съвременни технологии като 
например IGBT, влагана при всички 
съвременни електромобили. Систе-
мата Invertex IIe осигурява независи-

мо управление на електромоторите 
на задните колела, което предлага 
изключителна проходимост по ка-
лен или хлъзгав терен. Влагат се ви-
сокотехнологични електрически ре-
тардери с огромна мощност - между 
3400 к.с. и 6000 к.с., осигуряващи 
оптимално спускане по стръмни на-
долнища и съвсем рядко натискане 
на крачната спирачка. Шест модела 
от тази гама имат варианти за ав-
тономно управление (без оператор 
в кабината), а два модела имат вер-
сии с пантограф за използване на 
електрическа контактна мрежа при 
изкачване.

LIEBHERR

Един от емблематичните и най-за-
помнящи се експонати на bauma в 
Мюнхен - най-голямото в света из-
ложение за строителна, подемна, ка-
риерна, и минна техника, е огромен 
минен самосвал на Liebherr. Това 
е така, защото немската компания 
всъщност е един от сериозните игра-
чи на световния пазар на минна тех-
ника, като гигантски верижни багери 
и самосвали с неподвижна рама от 
марката Liebherr могат да се видят 
по откритите рудници на всички кон-
тиненти. 

Минните самосвали Liebherr с не-
подвижна рама се произвеждат от 
завод на компанията във Вирджи-
ния, САЩ - Liebherr Mining Newport 
News Co. Той е основан през 
1995 г. и е разположен на площ 
312 000 m2. Първите модели, кои-
то започват да излизат там са 
Т 252 с полезен товар 182 t и Т 262 
с полезен товар 218 t. През 1998 г. 
е въведен и моделът Т 282 с товаро-
носимост 327 t. Всъщност от самото 
начало Liebherr произвежда минни 
самосвали само с дизел-електриче-
ско задвижване.

Днес компанията предлага три 
модела минни самосвали с непод-
вижна рама: Т 236 с полезен товар 
100 t и мощност на двигателя 1217 
к.с., Т 264 (240 t/2738 к.с.) и Т 284 
(363 t/ 4080 к.с.).

По време на световното изложение 
bauma 2019 (8-14 април, Мюнхен) 
Liebherr представи най-новия си мо-
дел Т 236. Специфичното при него е, 
че полезният му товар е 100 t - клас, 
в който другите производители зала-
гат най-вече на дизелов двигател и 
механична трансмисия, а инженери-
те на Liebherr са предпочели най-съ-
временно дизел-електрическо зад-
вижване. Това решение позволява 

М              
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на самосвала да се изкачва безпро-
блемно по много по-стръмни нагор-
нища в сравнение с аналогичните 
камиони с механична трансмисия. 
По-доброто адаптиране към естест-
вената геология на мината позволя-
ва да се спестят значителни сред-
ства при подготовката на трасетата 
и рампите за самосвалите.

През 2018 г. Volvo CE въведе за пър-
ви път в гамата си минни самосвали 
с твърда рама. Това са машини от 
най-ново поколение, но зад гърба си 
имат богата десетилетна история. 
Преди повече от 70 години екип от 
технически експерти и инженери въ-
вежда първия в света самосвал за 
пресечени терени, излязъл от заво-
да в Мадъруел, Шотландия, собстве-
ност на Volvo CE от 2014 г. Дълго 
време преди това заводът произ-
веждаше самосвали под марката 
Terex Trucks. Сега тези внушителни 
камиони имат зад гърба си също и 
основните ценности на Volvo CE в 
инженеринга и производството, като 
продължават да се произвеждат в 
същия завод, откъдето десетиле-

тия наред са излизали самосвали с 
твърда рама. 

Двата модела - R70D и R100E, които 
се предлагат на европейския пазар, 
осигуряват полезен товар съот-
ветно 65 t и 95 t, a мощностите на 
двигателите са съответно 771 к.с. и 
1065 к.с. Те са подходящи за рабо-
та, както в кариери, така и в мини, и 
рудници. Захранвани от най-съвре-
менни дизелови агрегати, минните 
самосвали постигат високи произ-
водителност, въртящ момент и мощ-
ност, дори при ниски обороти на дви-
гателя. Дизайнът на самосвалите е 
сравнително опростен и разполага 
със солидни конструкционни запаси 
за максимална издръжливост дори 
при най-тежки условия на експлоа-
тация.

Работоспособността и горивната 
ефективност са подобрени с помо-
щта на две вградени системи за 
превключване на предавките - мощ-
на и икономична, за съобразяване 
на шофирането при всякакви усло-
вия на работа. Операторът може 
предварително да избере работния 
режим на автоматичната скоростна 

кутия, за да я адаптира към различ-
ното натоварване на коша.

Минните самосвали на Volvo CE са 
проектирани за дълъг експлоатацио-
нен живот чрез влагане на надеждни 
компоненти. Например основната 
спирачна система е допълнена от 
ретардер към скоростната кутия - 
стандартно оборудване, което нама-
лява оборотите на двигателя и свеж-
да до минимум използването на 
крачната спирачка. Хидравличната 
система има няколко нива на фил-
триране за предпазване от замър-
сяване по направлението на потока. 
Самосвалите разполагат с безопа-
сен режим (Safe Mode) на двигателя, 
който предупреждава оператора, ко-
гато се включи предпазната система 
на агрегата при влошаване на някой 
от неговите работни параметри (на-
пример висока температура или 
ниско ниво на охлаждащата течност 
и др.). В такъв случай мощността и 
оборотите на двигателя ще се пони-
жат постепенно в зависимост сери-
озността на проблема, предпазвай-
ки двигателя от повреда.

О



НОВИ КНИГИ

20 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    8-9/2020

Заглавие: Положителнитý науки съ приложение 
къмъ индустрията. История на висшето техниче-
ско образование в България
Автори: акад. Васил Сгурев, проф., дтн Сашо Гергов 
и инж. Генчо Иванов
Издание на: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“; Изда-
телство „Захарий Стоянов“
Език: български                        Обем: 352 страници   
Корица: твърда                         Формат: 21/29 см
Излиза от печат през декември 2019 г.

В книгата е направен опит да се съберат всички 
по-важни документи, характеризиращи отдел-
ните събития по дългия път на изграждането на 

българското техническо образование. На страниците 
са дадени автентични копия на основополагащи доку-
менти, регламентиращи създаването на Висше техни-
ческо училище в България. Отделна глава е посветена 
на заветите на Евлоги Георгиев. В нея са дадени някои 
най-важни документи и описания на събития, свързани 
с неговото завещание.

ПОЛОЖИТЕЛНИТÝ НАУКИ СЪ ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМЪ 
ИНДУСТРИЯТА. ИСТОРИЯ НА ВИСШЕТО ТЕХНИЧЕСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Книгата е под общата редакция на акад. Васил 
Сгурев, който е значим наш учен с международна 
известност. Работи в Института по информацион-
ни и комуникационни технологии на Българската 
академия на науките. Завършва висше инженерно 
образование в Ленинград със специалност „Елек-
тромеханика“ (1960 г.). Там защитава дисертация 
за научна степен „кандидат на техническите нау-
ки” (днес доктор) през 1968 г. Става „доктор на тех-
ническите науки” в БАН (1983 г.). От 1974 г. е стар-
ши научен сътрудник II степен (днес доцент), а от 
1984 г. – старши научен сътрудник I степен (днес 
професор). Член-кореспондент (1989 г.), академик 
(1997 г.) на БАН. Проф. Сгурев има над 350 научни 
публикации, 8 монографии, 30 патента и изобре-
тения. Носител е на орден „Стара планина“ I ст. 
през 2010 г. Участва и ръководи значителен брой 
научноизследователски и образователни проекти 
с международно участие. Член е на редколегиите 
на 3 международни и 2 български списания, на 2 
международни академии и на авторитетни меж-
дународни организации – американските IEEE 
и AAAI, както и на IFIP, IF AC, IFORS и IBRO. Дъл-
гогодишен председател е на Федерацията на науч-
но-техническите съюзи.

Професионалният път на акад. Сгурев преминава 
през „Нипроруда“ и „Минпроект“, където участ-
ва в изграждането на оперативно управление на 
транспортни системи в „Марица-изток“. Публику-
вал е на страниците на нашето списание (тогава 
излизало под името „Въглища“). Статията, помес-
тена в бр. 10/1968 г. със заглавие „Върху техно-
логичния процес в откритите рудници и възмож-
ностите за усъвършенстване на оперативното му  
управление“ може да намерите на  сайта на списа-
ние „Минно дело и геология“.

Авторите подчертават, че с едно такова, в известна 
степен първо по рода си издание, вероятно няма да се 
изчерпи богатата, близо 140-годишна история на ини-
циирането и изграждането на българското техническо 
образование. Не се надяват, че то ще даде старт за по-
явата и на други подобни издания.

Книгата е интересна и полезна както за читателите, ин-
тересуващи се от историята на науката и техниката в 
България, така и за изследователите на развитието на 
висшето техническо образование у нас, за студенти.

https://mdg-magazine.bg/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/sgurev-1968/
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Разкажете за читателите на списание „Минно дело и 
геология“ малко по-подробно за съдържанието на  
книгата.

- Книгата е един опит да се проследи и осмисли пъ-
тят на българското висше образование в инженерно-
то дело след освобождението на България от турско 
робство. Отбелязани са най-важните събития в това 
развитие, като описанието им е на основата на мно-
жество архивни документи. Значителна част от тях са 
възпроизведени в книгата, а други са цитирани от дос-
тъпни, достоверни източници.

Възникването на българското висше техническо об-
разование не е нито бързо, нито лесно, нито просто. 
То има почти 140-годишна история с немалко борби, 
поврати и драматични периоди. Формалното му начало 
е едва в началото на Втората световна война - 1941-42 
г., когато се основава Висшето техническо  училище, 
като това се случва 20 г. след последната наука с обо-
собено висше образование. По този показател страна-
та ни е последна сред европейските държави. 

Правили сме анализ защо се е случило така. Първото 
упоменаване на техническо образование принадле-
жи на Евлоги и Христо Георгиеви в тяхното завеща-
ние, чл. 13, където те казват, че трябва да се създаде 
Висше училище за положителни науки с приложение 

ИНЖЕНЕРНОТО ДЕЛО Е ВЪПРОС НА ПРИЗВАНИЕ 
И НА ДУША

към индустрията. От тук е взето и заглавието на наша-
та книга. 

Предполагам малцина знаят, че завещанието на Евло-
ги и Христо Георгиеви е било главно за техническо ви-
сше училище, после с него е построен ректоратът на 
Софийския университет. Завещанието е написано през 
1882 г., като в него се заделя сумата от 6 млн. златни 
лева, което е било огромна сума. Факт е, че тези пари 
са стигнали за строежа на ректората. Братя Георгиеви 
са били много мъдри и далеч гледащи за разлика от 
тогавашните политици в България, за които приоритет 
са били хуманитарните науки и не са разбирали значе-
нието на инженерното образование.   .

Завещанието е публикувано през 1897 г. и оттога-
ва дейците на Българското инженерно-архитектурно 
дружество (БИАД) започват безпрецедентна поло-
винвековна борба за висше техническо образование 
в България. В книгата са възпроизведени редица ав-
тентични архивни документи, които документират тази 
борба. Нашата идея не е да внушаваме своята гледна 
точка по тези събития, а да представим фактология- 
та - статии, извадки, материали от списанието на БИАД, 
брошури, съдебни дела и др. 

Важното е, че в този период се достига до разбиране-
то, че инженерното образование е необходима част от 
новата българска държава. Рупор на тези схващания 
е било именно списанието на БИАД. По мое мнение 
борбата за висше образование е и най-голямото дос-
тижение на БИАД, като организация, съществувала до 
1937 г.Сегашните наследници на БИАД от Федерацията 
на научно-техническите съюзи (ФНТС) продължават 
активно да се борят за издигане на равнището на това 
образование.

В две глави от книгата сме направили сравнение със 
състоянието на образованието в някои съседни и дру-
ги европейски страни към края на XIX и началото на XX 
в., като особено показателно е сравнението с Белгия., 
където е имало много високо ниво на инженерната 
подготовка. Там първи започват и профилирана инже-
нерна подготовка в областта на електротехниката, на 
високотехнологичната химия. И не случайно белгий-
ският капитал е един от първите в България - напри-
мер трамваите в София, оборудването на циментовия 
завод „Вулкан“ в Димитровград и др.

В изданието са посочени и някои съвременни предиз-
викателства, които предстои образованието да прео-

Акад. Васил Сгурев пред списание „Минно дело и геология“
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долее. Както е известно, в последните години у нас не 
достигат висшисти с инженерно образование, а канди-
дат-студентите в тази област не са много. Инженерни-
те науки са включени в професионалните направления, 
които ще бъдат стимулирани от държавата с повече 
средства, стипендии и пр.   

В последната глава разглеждаме съвсем накратко ви-
сшите технически заведения след 1990 г. 

Борбата за висше инженерно образование е била спра-
ведлива борба. И то почти се е било осъществило още 
20-те години на миналия век. В смисъл имало е държав-
но решение за създаване на инженерен факултет към 
Софийския университет. Това е било едно от условията, 
за може да се изпълни завещанието на Евлоги и Хрис-
то Георгиеви. За съжаление след 6 месеца е закрит. По 
мое мнение, вината за това е на академичните съвети 
на университета, които не са виждали в перспектива. 
Така реално със средствата от завещанието се постро-
ява ректората на Софийския университет, макар че е 
имало остри възражения от страна на инженери, които 
сме описали в книгата. А средствата за създаденото 
по-късно Висше техническо училище са изключително 
държавни. То е официално открито в разгара на Втора-
та световна война (4 октомври 1942 г.). За съжаление 
след бомбардировките на София в началото на 1944 г. 
училището е евакуирано в Ловеч и редовните занятия 
са преустановени.

Новото начало на университетското инженерно обра-
зование е поставено на 24 октомври  1945 г. с обнарод-
ването на Наредба-закон за изменение и допълнение 
на закона за ВТУ. Създадена е Държавна политехника 
с два факултета: Строителен и Машинен. Броят на сту-
дентите в Машинния факултет е 299. Първият випуск 
на Държавната политехника е през 1949 г.

- Вие сте анализирал значителен брой документи. Срещат 
ли се сред тях факти за участие на минни специалист в 
дейността на БИАД за създаване на инженерно образова-
ние?

- Да, в архивитена БИАД всичко е запазено. Минни 
специалисти, завършили в европейски универси-
тети, Русия и САЩ има още самото начало - 1892- 
93 г., както като участници в подготовката и основава-
нето на Българското инженерно-архитектно дружество 
(БИАД), а също и като автори в неговия орган - Списа-
ние на БИАД. Трябва да се има предвид, че в този пери-
од минната индустрия е била със значителен дял в сто-
панската дейност. Например мините и най-вече  Мини 
„Перник“ играят изключителна роля в икономиката на 
България в периода до Втората световна война, по вре-
ме на самата война и 5 -10 години след нея. Въглищата 
тогава са в основата на цялата стопанска дейност.

Сега например в света се развива производството на 
титан и рудници, които добиват такава руда се търсят. 
Или например необходимостта от никелови руди и 
редки метали правят добивът им ценен и търсен. Ат-
рактивен е добивът и производството на берилий. Той 
придобива изключително значение, защото специали-
стите твърдят, че постепенно ще измества алуминия в 
aeрокосмическата промишленост.

- Как се роди идеята за книгата? При подготовката ѝ лесно 
ли намерихте материали?

- Идеята се роди постепенно със събирането на ин-
формация по различни поводи. Част от материалите, 
свързани с братя Георгиеви не се намират толкова 
лесно. Те не са засекретени, но трябва настойчиво и 
последователно търсене по различни фондове. Наме-
рили сме материали в непопулярни фондове на БАН, 
на Софийския университет, на Софийската библиотека 
и др. Всичко е събирано едно по едно, за да се получи 
по-пълна картина, като разбира се, не претендираме за 
пълно обхващане на информацията. Част от докумен-
тите, характеризиращи отделните събития по дългия 
път на изграждането на българското висше техниче-
ско образование са включени в отделните глави, други 
са дадени в приложенията, а за трети са посочени ар-
хивните източници, където могат да бъдат намерени. 
Част от тези документи са труднодостъпни, други са в 
рядко срещани издания и за читателите ще е удобно 
да се запознаят директно с тях. Така на базата на тези 
автентични документи всеки ще може да си състави 
собствено мнение по дискутираните въпроси.

Указ на цар Борис III № 22 от 10 юни 1941 г.
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Преглеждайки документите срещнахме и мнения, че не 
е нужно да има висше инженерно образование у нас, 
тъй като подготвените инженери, ще отиват да работят 
в чужбина. Среща се и мнението, че ученето в чужбина 
е по-близо до техниката, а дава и езикова подготовка и 
в този смисъл е предимство. В документите проличава 
недалновидността на политически и държавни дейци 
от периода между двете световни войни, които носят 
основната отговорност за закъснението в подготовка-
та на квалифицирани инженери и архитекти. Не са съ-
ществували никакви съществени пречки - ресурси, об-
ществено разбиране и др, които да са попречили много 
по-рано да се изгради система за висше инженерно об-
разование - било с участието на частен капитал, било 
изцяло с държавни средства.

Затова трябва да отдадем заслуженото на онези поли-
тически и академични дейци, които разбират значение-
то на инженерното дело в обществения живот, особено 
по време на Втората световна войната, дават тласък и 
подкрепят инженерното образование у нас. 

Пак казвам, че тук трябва да отбележим усилията от 
страна на Съюза на българските инженери и архите-
кти, които през 1941 г. разработват нов законопроект, 
който се внася за одобрение в Народно събрание. Пуб-
ликувани са и мотиви към законопроекта за висше 
техническо училище у нас. В тях се проследява подроб-
но развитието на проблема от 1906 г. Вносителите на 
законопроекта се учудват на възникналите съмнения 
за актуалността на проблема, смятайки, че „нуждата от 
създаване на висше техническо училище е очевидна. 
Не бива и да се поддаваме на страхове, че у нас липсва 
подготвен преподавателски персонал”. 

При съставянето на текстовете в книгата сме се стре-
мили да се даде правдиво и справедливо описание на 
събитията довели до изграждането но българско ви-
сше инженерно образование. Към това ни задължава и 
паметта на дейците на БИАД, които в течение на близо 
пет десетилетия се бориха за една справедлива кауза.

- Има ли ренесанс на инженерната професия днес?

- Може да се каже, че има известен ренесанс на инже-
нерната професия. Особено последните години, защо  
се видя и се разбра, че икономическото развитие не 
може да се базира само на сферата на услугите. В Ев-
ропа, САЩ, включително и в нашата страна бяхме тръг-
нали по една линия на увеличаване на специалности-
те, свързани с услуги, за сметка на точните науки.  По 
време на кризи, страни например като Германия, които 
имат силно развито инженерно дело и промишленост, 
преминават по-лесно сътресенията, защото производ-
ството продължава, то не изчезва, докато в сферата на 
услугите могат да изчезнат цели направления. Типи-
чен пример е Гърция. Преди няколко години, когато тя 
имаше големи финансови проблеми, нямаше стабилна 
промишленост, на която да се опре. 

В този смисъл ренесансът на инженерното образова-
ние е свързан с качествената промяна в материално-
то производство и обществената практика - тоталното 
преминаване към цифрова икономика и цифровизация 
във всичко. И това вече изисква по-задълбочена фун-

даментална подготовка, която опира в голяма степен 
до инженерното дело. 

От друга страна никога няма да изчезнат природни-
те богатства или нуждата от строителство на сгради 
и съоръжения като пътища, мостове, далекопроводи, 
метростанции и др. и всичко това изисква кадри с ин-
женерна подготовка и то на съвременно ниво. Освен 
това инженерната професия изисква все по-широкооб-
хватни знания. Например един минен инженер трябва 
да бъде универсален специалист - трябва да има по-
знания по строителство, машини, електросъоръжения 
и т. н.

- Ако трябва да направите паралел между инженерното об-
разование в началото на неговото развитие и съвременно-
то, какво бихте изтъкнали като основна разлика?

- Разликата при предишното висше образование е, че 
то създаваше инженери повече като изследователи. 
Затова и имаме толкова много изобретения, рацио-
нализации и т.н. - това се е стимулирало. Минусът от 
сегашна гледна точка е, че тези инженери са нямала 
финансово-счетоводна насоченост и подготовка, а 
това е важно в условията на пазарна икономика. Ин-
женерът трябва да мисли не само какво да направи, а 
как да го направи, така че да бъде ефективно, защото 
иначе е безсмислено. Сега инженерите имат по-добра 
икономическа подготовка, както и правна, което сега е 
особено необходимо . 

Във времето акцентите се сменят. Например в минния 
бранш сега работят много по-голям брой инженерни 
кадри, което се дължи на модерното оборудване  и ди-
гитализацията на голяма част от дейностите. 

През последните десетилетия се отделиха специално-
сти в рамките на инженерните, които бяха по-предпо-
читани като електроника, електротехника, радиотехни-
ка, а напоследък - софтуерното инженерство. 

Както и да се развиват световните процеси - глобал-
но, локално или на каквото и да е друго ниво, винаги 
ще има нужда от хора, които  качествено да изследват, 
проектират, конструират, изграждат и произвеждат 
материални и креативни ценности. А такива са именно 
хората от инженерните професии.

Инженерното дело е въпрос на призвание и на душа. 
Както и в другите професии само образование не е дос-
татъчно, за да се чувства човек удовлетворен от своя-
та професия  

Съвременното техническо образование е изправено 
пред нови предизвикателства. Те са свързани с раз-
витието на технологиите и с развитието на индустри-
ята. Конкуренцията се съсредоточава върху високите 
технологии. Ако ги „изпуснем“, ние водещи не можем 
да бъдем, но трябва да бъдем съпричастни към това 
което се прави, за да  можем да осигурим едно по-до-
бро бъдеще за България. Иначе има опасност, ако тех-
нологично не се развием, да останем в периферията на 
Европа.

МДГ
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FEATURES OF THE THREE-DIMENSIONAL ANALYSIS IN APPLIED GEOTECHNICAL TASKS
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ABSTRACT

The tendency to apply three-dimensional computer 
modeling for geotechnical tasks in practice increases 
in time. This process is accompanied by a dialogue 
about the advantages and disadvantages, features 
and correspondence of three-dimensional to two-
dimensional analysis methods. This paper reviews 
the main provisions for three-dimensional analysis 
carried out according to the limit equilibrium analy-
sis and considered in the context of the stability of 
slopes in construction excavations. Special attention 
is paid to the influence of excavation topography on 
the final results.

KEYWORDS: three-dimensional computer modeling, 
limit equilibrium analysis, stability of slopes

РЕЗЮМЕ

Тенденцията да се прилага триизмерното компютър-
но моделиране за геотехнически задачи в практиката 
става все по-силна. Този процес е съпроводен с диа-
лог за предимствата и недостатъците, особеностите 
и съответствието на триизмерните към двуизмерни-
те анализи. В статията се разглеждат основни поста-
новки за триизмерния анализ чрез гранично рав-
новесие в контекста на устойчивостта на откоси на 
строителни изкопи, като се обръща внимание на вли-
янието на топографията на изкопа към резултатите.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: триизмерно компютърно модели-
ране, анализ на гранично равновесие, устойчивост на 
откоси

Възможността за прилагане на пространствен 
(триизмерен) анализ при геотехнически задачи 
е все по-достъпна. Това определя тенденция 

за имплементация в практиката и често използва-
не на пространствени модели - самостоятелно и в 
комбинация с равнинни (двуизмерни) анализи. В до-
клада се разглежда задачата за устойчивост на от-
коси в общия случай – в естествени терени, насипи 
и изкопи. Целта е да се демонстрират и анализират 
предимствата и недостатъците, особеностите и съ-
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Константин и Елена”, Варна

ответствието на пространствените към равнинните 
изчислителни модели. 

Комплексният характер на проблематиката предо-
пределя анализите да се изготвят чрез промяна в 
конкретен изследван параметър, като останалите 
фактори, които оказват влияние върху устойчивост-
та на склона, се фиксират. В научната литература се 
срещат изследвания фокусирани върху различни па-
раметри. 
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Пространственият анализ е способен да отчита 
триизмерния характер на различните входни данни 
- включително геометрията на наклона, разпределе-
нието на почвените и скални масиви, ориентацията 
на геоложки структури по отношение на откоса, ори-
ентацията на in-situ напреженията и разпределението 
на налягането на порите. Това е изследвано от раз-
лични научни автори:

l Пространствената геометрия на откоса, която 
може да бъде вдлъбната или изпъкнала в план. 
Кривината може да окаже значително влия-
ние върху стабилността (Lutton, 1970; Piteau и 
Jennings, 1970; Hoek и Bray; 1981; Hoek et al., 2000; 
Bromhead, 2004; Cala, 2007; Lorig и Varona, 2007; 
Azocar и Hazzard, 2015 ); 

l Геоложката структура на почвите и скалните ма-
сиви (Zettler et al., 1999; Bromhead 2004; Cala, 2007; 
Lorig и Varona, 2007; Wei et al., 2009);

l Пространствената ориентация на геоложките 
структури спрямо повърхнината на изкопа (Lorig 
и Varona, 2007; Azocar и Hazzard, 2015);

l Лориг и Варона препоръчват да се извършва 
триизмерен анализ за устойчивостта на откоса, 
ако посоката на основните геоложки структури 
или анизотропността на материала не са в грани-
ците на ъгъл 20–30 ° спрямо равнината на откоса. 

l Големината и ориентацията на in-situ напрежения-
та (Lorig и Varona, 2007; Azocar и Hazzard, 2015);

l Разпределението на порно налягане в почвата. 
(Bromhead, 2004) [1].

За получаване на точни резултати трябва да се из-
бере обосновано подходящ вид анализ, като за прак-
тически задачи често се провежда комбинацията от 
видове анализи, чрез което да се верифицират полу-
чените крайни стойности. 

Оценката за устойчивост на откос в исторически 
план е една от първите задачи, които са решени с ана-
литични методи в земната механика. Първоначално 
моделите са се основавали на равнинна плъзгателна 
повърхнина. Свличане на земна маса в пристанище-
то на Goteborg в Швеция демонстрира кръговоцилин-
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В доклада се разглежда влиянието на топография на 
терена върху резултатите за устойчивостта на скло-
на. Това е провокирано от практическата задачи за 
проектиране на откосите на строителни изкопи в ус-
ловията на градска среда.

ВИДОВЕ АНАЛИЗИ

Относителната лекота за създаване на равнинен мо-
дел и сравнително бързия анализ на симулацията са 
причините равнинните модели да са преобладаващи 
в практиката. Двуизмерният анализ често дават раз-
лични резултати в сравнение с пространствен анализ 
на същия откос. Схващането, че равнинните анализи 
ще доведат до по-консервативни резултати (в полза 
на сигурността), е често срещано. Това е вярно при 
дълги откоси с относително запазваща се равнинна 
геометрия (топография) и масив с относително по-
стоянни геоложки условия. В този случай равнинните 
анализи осигуряват решения, които представят реал-
ното състояние с много висока точност. При подобни 
условия откосът изпълнява предпоставките на рав-
нинно деформирано състояние, което дава основа-
ние да се използват двуизмерни методи за анализ 
на устойчивостта. Подобни ситуации в практиката не 
са често срещани, което предопределя неспособност 
равнинния анализ да моделира реалния триизмерен 
характер на явлението. Това от своя страна води до 
резултати с неясна обезпеченост. В такива моменти 
експертният опит и познания са гаранция за прави-
лен и точен анализ на състоянието на откоса. Трябва 
да бъдат подбрани сечения от откоса, които са кри-
тични – очаква се да са с минималните коефициенти 
на сигурност. Подобна правилна преценка не винаги 
е възможно поради комплексното влияние на много-
бройни фактори. От друга страна при консервативни-
те резултати от равнинен анализ бихме могли да оп-
тимизираме допълнително проектирането на откоса 
за сметка на тази скрита сигурност, която имаме като 
запас, чрез пространствен модел. Основен принцип 
при моделирането е да се търси развитие на теорията 
и инструментите, които тя ни дава, така че да моде-
лът да се доближа максимално до реалното поведе-
ние на изследваното явление.
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дрична плъзгателна повърхнина 
(КЦПП) и се създават съответните 
първи модели, които да отразят, 
наблюдаваната природа на явле-
нието от Petterson през 1915 г. Вто-
ро свличане в същото пристанище 
става повод за развитие на теория-
та от Fellenius през 1936 г. (фиг. 1). 

Зараждането на тези методи въз 
основа на задачи от практиката де-
монстрира взаимовръзката между 
теория и практика, която трябва е 
запазена в инженерната дейност 
при оценяване на устойчивостта 
на откоси. Развитието на теоре-
тичната база по теория на гранич-
ното равновесие (Limit Equilibrium 
Method - LEM) продължава с Bishop 
(1955 г.), Janbu (1954 г.), Morgen-

stern и Price (60-те години на 20 век), 
Spencer (1967 г.), Fredlund и Krahn 
(1977 г.), Wilson и Frenlund (1983 г.). 
Развитието на изчислителната тех-
ника позволява внедряване на ме-
тода на крайните елементи (Finite 
Element Method - FEM) при анализ 
на напрегнато и деформирано със-
тояние на масивите, което води до 
развитие на нови теоретични моде-
ли (фиг. 2) [2].

Необходимостта да се даде досто-
верна оценка за устойчивост про-
дължава да е една от основните 
практически проблематики. Това 
определя и непрестанно развитие 
на старите методи и налагането на 
нови в областта. Достъпността на 
изчислителна мощ предоставя въз-

Фиг. 2. Класификация  на  методи,  които  могат  да  отчитат  напрегнатото  състоя-
ние [2]

можност този сложен проблем да 
се решава с по-комплексен видове 
методи на анализи, които да пови-
шат достоверността чрез намаля-
ване на нуждата от опростяващи 
предпоставки, от тук и влиянието 
им върху крайните резултати. Тези 
методи предоставят нови подхо-
ди за изчисляване на нормалните 
сили по произволна плъзгателната 
повърхнина, както и нови проце-
дури за търсене, които се опитват 
директно да определят формата и 
местоположението на критичната 
плъзгателна повърхнина. Всеки нов 
метод за анализ изисква тестване 
чрез събрани предходни данни и 
опит и предишни методи за анализ.

ВЛИЯНИЕ НА ТОПОГРАФИЯТА ВЪР-
ХУ РЕЗУЛТАТИТЕ

Извършени са редица проучвания 
на влиянието на геометрията на 
откоса върху крайната оценка на 
устойчивостта му. Те се подчиняват 
на няколко основни предпоставки, 
които гарантират достоверност на 
данни и възможност за по-удобна 
обработка. Геологията е максимал-
но опростена – най – често се при-
ема една разновидност по цялата 
дълбочина (хомогенна среда), мо-
делира се като еластичен материал 
или еласто-пластичен в зависимост 
от същността на избрания метод за 
определяне на устойчивостта. Мре-
жата на елементите се избира с ог-
лед на сходимост на резултата с не-
обходимата точност, за да може да 
се извърши сравнителния анализ. 
Граничните условия за простран-
ствения модел се избират с оглед 
на очакваното реално поведение на 
масива. Напрегнатото състояние 
в масива трябва да е максимално 
близко до реалното.

На фиг. 3 се демонстрира невъз-
можността чрез конвенционален 
двуизмерен анализ да се опреде-
ли местоположението на равни-
ната, която е с критичен коефи-
циент на сигурност. Конкретният 
пример, разгледан в [3], е решен 
чрез дискретно – равнинен анализ 
(Multi-plane analysis – MPA). Не се 
извърша решение основано на тео-
ретичен модел в пространството, а 
се задават параметри за определя-
не на N на брой равнини, за които 
да се извърши двуизмерен анализ, 
като обединяването на резултатите 

Фиг. 1. Първи модели основани на КЦПП [2]
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дава едно квази-пространствено 
решение. Този подход дава въз-
можност за определяне на критич-
ния участък от откоса, но не отчита 
пространственото взаимодействие 
на масива.

Подобен подход дава възможност 
да бъде отчетено влияние на слаби 
места в масива като различна сте-
пен на напуканост и разломни зони. 
Отчитането на влиянието на допъл-
нителни фактори приближава моде-

Фиг. 3. Пример за топография на откос, която е трудна за анализ чрез равнинен модел [3]

Резултати от пространствен ана-
лиз за устойчивостта на откосите 
са показани на фиг. 4. Анализът е 
извършен като е заложено търсе-
на на плъзгателна повърхнина с 
пространствена форма – елипсоид. 

Фиг. 4.  Пример за пространствен анализ за устойчивост на откос [2]
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ла до реалната поведение на масива, което повишава 
достоверността на резултатите. По този начин мога 
да бъдат локализирани  цели критични зони, за които 
трябва да бъдат предприети укрепващи дейности.

Комплексно сравнение е представено в [4]. Автори-
те са изследвали влиянието на геометрията заедно 
с промяна в граничните условия за пространствения 
модел. Използван е метод на крайните разлики в 
еласто-пластични среда (elastoplastic finite difference 
method -FDM). Наблюдаван ефект от различните гео-
метрии са: повишаване на коефициента на сигурност 
с 11% при повишаване на радиуса на кривина, като 
влиението на кривината е по-голямо при стръмните 
откоси, фиг. 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реалистичното представяне на откосите е задължи-
телно условие за получаване на коректни резултати 
от моделирането. Препоръчително е да се използват 
поне два метода за определяне устойчивостта на 
откоса. Обосновано решение за избор на типовете 
анализ към конкретна задача може да се направи на 
база експертен опит след запознаване с конкретните 
особености на задачата.

Препоръчва се използването на пространствени ме-
тоди за анализ на устойчивостта на откоси, когато не 
са на лице предпоставките за равнинно деформира-
но състояние. Това ни гарантира оптимално проектно 
решение, чрез определянето на по-точен коефициент 
на сигурност.
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ABSTRACT

Over the last few years hard inclusions have posed a 
problem during the process of overburden removal at 
Troyanovo-North Mine. Their negative impact takes 
the form of: bucket teeth breaking and wear-out, and 
their crushing; belt rollers knock-out; technologi-
cal process disruption by means of increasing level 
height; excavator devices overloading.

The report presented describes the procedure and 
the method for establishing the optimal parameters 
for drilling and blasting operations, such as: borehole 
diameter, borehole location and  distance between 
boreholes, charge size and structure, type and quan-
tity of stemming and of explosive.

KEYWORDS: parameters of blasting works, 
“Troyanovo-North” Mine

РЕЗЮМЕ

При изземване на откривката в рудник „Трояново-се-
вер“ през последните години проблем представляват 
твърдите включения. Отрицателното им влияние се 
изразява в: чупене и износване на зъбите на кофи-
те и смачкването им; избиване на ролки на лентите; 
нарушаване на технологичния процес чрез задигане 
на платното; претоварване на работните органи на 
багерите.

В представения доклад са описани реда и начина за 
установяване на оптималните параметри на пробив-
но-взривните работи като: диаметър на сондажите, 
разположение на сондажите и разстоянието между 
тях, големина и конструкция на заряда, вид и количе-
ство на забивката и взривното вещество.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: параметри на пробивно-взривните 
работи, рудник „Трояново-север“

Доклад, изнесен на ХV международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, 3-7 юни 2019 г. 
в гр. Варна
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ПРОБИВНИ РАБОТИ

Пробиването на взривните сондажи ще се извършва 
от сонди с диаметър на коронката/шнека ø105 или 
ø110 mm.

Организацията на работата е следната:

негативните явления, произлизащи от параметрите 
на прилаганата конфигурация на системата на разра-
ботване, както следва:

l Зачистване на района на взривното поле и под-
равняване;

l Направа на снимка за точното определяне висо-
чината на слоя за взривяване и мястото на взрив-
ното поле;

l Изготвяне на паспорт за ПВР на това поле;

l Маркиране местата на взривните сондажи в съот-
ветствие с паспорта.

Проектът предвижда взривните сондажи да са вер-
тикални. След пробиването на всеки взривен сондаж, 
отворът му се затваря с тапа, като се оставя марка 
за дълбочината му. Пробивните работи за вторичните 
взривни работи ще се извършват с въздушен  ударен 
чук-пистолет с диаметър на коронката ø34-38 mm по 
указания на ръководителя на ПВР от квалифицирани 
работници с изправна пробивна техника.

Всички сондажи са вертикални и разположени в шах-
матна мрежа, независимо от гъстотата. Дълбочината 
е различна и се определя от конкретните минно–гео-
ложки условия, в които се работи, като особено зна-
чение имат вида, мощността, якостните показатели 
на твърдите включения и мястото им в определено 
стъпало.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОБИВНО – 
ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ ПРИ ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ 
СОНДАЖИ:

l Определяне на диаметъра на взривните сонда- 
жи – dc.

                                     dc = dk . Kp , (1)

dk = 105 mm e диаметърът на пробивната корона 
на сондата, mm;

ИНЖ. СВЕТЛА КОСТОВА е главен маркшайдер на рудник „Трояново-север“, „Мини 
Марица-изток“ ЕАД от 2013 г. В рудника работи от 1991 г.  като инженер марк-
шайдер. Завършила е средното си образование в Техникум по строителство,  
гр. Стара Загора със специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“. Ви-
сшето си образование завършва в МГУ „Св. Иван Рилски“ със специалност магис-
тър по „Маркшайдерство и геодезия“.

ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЛОЩНО РАЗПРОС-
ТРАНЕНИЕ НА ТВЪРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

Надвъглищната задруга в рудник „Трояново-се-
вер” е изградена от сини, синьозелени и зеле-
ни силнодисперсни глини, прахови и песъчливи 

глини, разнозърнести пясъци, твърди включения, 
представени от кредоподобни и доломитизирани 
варовици, карбонатизирани глини, песъчливи и гли-
нести варовици и пясъчници с варовита и силикатна 
спойка. Твърдите включения съставляват около 6-8% 
от общата мощност на задругата, но влиянието им 
върху технологията на откривните работи е решава-
що. Горните откривни хоризонти (V, IV, III) обхващат  
тази част от надвъглищната задруга, представена 
най-вече от прахови и прахово песъчливи глини. Те 
са синьозелени като в зоната на окисляване са на 
дълбочина 10-15 m от терена, променят оцветява-
нето си в жълто жълтокафяво до кафяво. В тях са 
включени разнозърнести пясъци, срещащи се като 
неиздържани по площ лещи и ивици, които в план и 
разрез наподобяват речни корита. По тези песъчливи 
ивици и лещи са текли разтвори богати на карбонати, 
споявайки ги постепенно до варовити пясъчници. На 
контакта между пясъци и глини, последните служат 
като водоупор, не пропускат минерализираните води 
надолу. Това води до образуване на лещи и конкреции 
от глинести варовици , преминаващи до варовици и 
доломитизирани варовици. Различната порьозност 
и проницаемост на песъчливата компонента опреде-
ля неправилните форми на тези твърди включения, 
както и неиздържаността им по отношение на хими-
ческия им състав а от там и различната механична 
якост.

АНАЛИЗ НА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ ПРИ 
РАЗРУШАВАНЕ НА ТВЪРДИ ВКЛЮЧЕНИЯ

Твърдите включения в откривните хоризонти на руд-
ник „Трояново-север” представляват изключително 
важен и сложен проблем. Във връзка с това се про-
веждат опитно изследователски работи за предвари-
телно взривяване на твърдите включения. Целта е 
да се установят оптималните параметри на пробив-
но-взривните работи (ПВР) като: диаметър на сонда-
жите, разположение на сондажите и разстоянието 
между тях, големина и конструкция на заряда, вид и 
количество на забивката и взривното вещество (ВВ).
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Кр = 1,02 е коефициентът на уши-
рение на сондажа при пробива-
не.

l Определяне ъгъла на наклона 
на взривните сондажи:

 а = 90° - вертикален спрямо ни-
вото на хоризонта;

 l Маса на заряда в 1 ли-
неен метър взривен сон-
даж - р:

                  p = 0,785 . dc
2 . A (2)   

 А - насипната плътност на ВВ =
= 770 kg/m3,

 l Относителен разход на ВВ – qo
изч.

 qo
изч.= 0,85 kg/m3 - приет изчисли-

телен;

 l Големина на линията на най-мал-
кото съпротивление - ЛНС;

Използвана е формулата:   

       W = ЛНС = Кн . dc    =

  = 53 . 1,1 . 0,107 .    =

                      = 3,26 m (3)

Приемаме W = 3 m.

∆ - 0,77 kg/m3

ε е коефициентът на работоспо-
собност – ε = 0,98 (таблица);

γ – обемната плътност t/m3 -  – 
2,76 t/m3;

Кн - коефициентът на напука-
ност; Кн = 1,1 за средновзривя-
еми скали;

l Дължина на преудълбаването 
на взривните сондажи - Lпр, m:

Lпр= (8-15) . dc(m),  dc = 0,107 m; 

приемаме  

     Lпр = 9 . 0,107 = 1,0 m; (4)

Преудълбаването на сондажи не 
е необходимо, когато в основата 
на стъпалото има почвен слой.

l  Дължина на забивката - Lзаб, m;

Lзаб = (20 - 30 ) . dс, m;  => 

   Lзаб = 22 . 0,107 = 2,36 ≈ 3 m;  (5)

Забивката зависи и конкретно 
от определеното за взривява-

не взривно поле. В литература-
та много често се смята 1/3 от 
взривният сондаж.

l  Дължина  на взривните сондажи -
Lс, m:

                   Lc = hст + Lпр, m; (7)

l  Дължина на  заряда - Lзар, m:

.                Lзар = Lс - Lзаб, m;  (8)

 l  Разстояние между редовете, m:

                   b = W = 3 m; (9)

 l  Разстояние между сондажите, 
m:

а = 1,25; b = 1,25; 3 = 3,75 m;

Фиг. 2. Схема на ВР с трапецовиден подкоп

 l  Фактически разход на ВВ - qфакт : 

         , kg/m3 (10)

Qвзр – общо количество ВВ;

Vпл.м – взривен обем плътна маса.

ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЕДНО 
ВЗРИВНО ПОЛЕ

                Vп = Nc . Dсп, m
3, (11)

Nc е броят на взривните сондажи;

Dc - добивът на скална маса от взри-
вен сондаж, m3.

Фиг. 1. Схема на ВР с триъгълен подкоп
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СХЕМИ НА ВЗРИВЯВАНЕ

Извършването на ВР в рудника става с елементите на 
неелектрическата система „Нонел“, даваща възмож-
ност за прилагане на различни милисекундни схеми 
на взривяване, фиг. 1 и 2. Тези схеми позволяват да 
се изменя коефициента на сближение между заря-
дите, да се намали количеството на ВВ взривявани в 
една степен, формата и размерите на взривния куп, 
посоката на преместването и местоположението му.

ИЗБОР НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ

Избор на взривни вещества(ВВ)

l ВВ „ГДА(Грубодисперсен амонит)” с характеристи-
ка:

- степен на опасност при работа - ВВ - I клас, под-
клас 1.1.D;

- критичен диаметър – над 32 mm;

- насипна плътност - 770  kg/m3;

- приложение - сухи и оводнени сондажи;

- опаковка - насипно в чували по 25 kg.

l ВВ „Амонит“ с характеристика:                            

- кислороден баланс - положителен + 0,26;

- степен на опасност при работа - ВВ - II клас (II 
група);

- критичен диаметър – 9 mm;

- приложение - сухи сондажи и взривни дупки;

- опаковка  -  патрониран 

Средства за взривяване

l Тротилови пресовки (ТП) тип „Ели“ - 415 или 830 g.;

l „Нонел“ детонатори - U475 и U500;

l „Нонел“ закъснители - конектори с милисекундно 
закъснение 0, 17, 25, 42, 67 и 109 милисекунди.

За изграждане на взривната мрежа и конструкцията 
на заряда конекторите и детонаторите се привързват 
с вълноводи с различна дължина (монтаж по поръч-
ка). За улеснение на монтажа на взривната мрежа, 
конекторите са оцветени с различни цветове в зави-
симост от степента на закъснение.

За иницииране на взривната мрежа и вторичните 
взривни работи се предвижда  използването на:

l Капсулдетонатор КДЦ-8 по степен на опасност IV 
клас,

l Огнепроводен шнур ОШП - водоустойчив - III клас 
или 

КОНСТРУКЦИЯ НА ЗАРЯДИТЕ

Количеството ВВ и конструкцията на заряда трябва 
да осигуряват максимално равномерно разпределе-
ние на взривната енергия в масива, фиг. 3.

Избираме непрекъсната, удължена конструкция на 
заряда от ВВ в сондажа.

Останалата част от дълбочината на сондажа след до-
зирането на ВВ се запълва със забивка - внимателно 
трамбован шлам, или глина, за да не се наруши въл-
новода (непосредствено до ВВ само с притискане).

ВТОРИЧНИ ВЗРИВНИ РАБОТИ

Вторични ВР се налага да бъдат извършвани за до-
пълнително раздробяване на негабаритни скални къ-
сове, подравняване на работните хоризонти и праго-
ве и отстраняване на козирки.

Вторичните ВР се документират в паспортите за ПВР, 
като параметрите им се определят и задават с пас-
порта за ВР след направа на необходимите замерва-
ния (снимка на терена и пр.). В паспортите подробно 
се описват организацията на работата и мерките за 
техническата безопасност и безопасност на труда 
при извършването им.

По данни от практиката, при сондажно взривяване 
може да се приемат средно 10% обем на негабарити-
те от обема на взривното поле. Габаритните късове 
отбита скална маса трябва да удовлетворяват изис-
кването да могат да бъдат натоварени от багерната 
кофа 

МЕТОДИ ЗА ВТОРИЧНИ ВР

l Чрез открити заряди:
 - Със забивка от глина;
 - С водна забивка (чували с вода);
 - С кумулативни и пластични заряди;

l По метода на взривните дупки;

Фиг. 3. Конструкция на заряд
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Метод на откритите заряди

Основните предимства на метода на откритите заря-
ди е простотата на изпълнение, без използуване на 
пробивна техника. Недостатъци: висок относителен 
разход на ВВ, голям радиус на разлетите и действие 
на УВВ.

Откритите заряди се поставят направо върху скалния 
къс, съединени с нитка ДШВ към взривната мрежа 
или инициирани с капсул детонатор КД №8. За нама-
ляване на УВВ, зарядите от ВВ се засипват с влажна 
глина или прахообразна маса с височина най-малко 5 
пъти височината на заряда, или върху тях се поставят 
чували напълнени с вода. При взривяване на негаба-
рити, сумарната маса на едновременно взривяваните 
открити заряди свързани с мрежа от ДШВ съгласно 
ПБТВР - не трябва да надвишава 10 kg. С кумулатив-
ните заряди за раздробяване на негабаритите се из-
бягват недостатъците на открития заряд - след взри-
вяване разрушените негабарити остават на място, 
фиг. 4 и фиг. 5.

Раздробяване на негабаритите по метода на взрив-
ните дупки

Методът се състои в следното: в зависимост от голе-
мината на скалния къс се пробиват една или някол-
ко взривни дупки с дълбочина от 1/3 до 2/3 от дебе-

лината на къса, така, че разстоянието до откритата 
повърхност да е максимално 1/2 от дълбочината на 
взривните дупки, а разстоянието между взривните 
дупки е 0,7-0,8 от дълбочината им. Зарядът от ВВ Амо-
нит-патрониран заема 1/4-1/3 част от дълбочината 
на ВД, като останалата част е забивка. Иницииране-
то на заряда става чрез нитка ДШВ или чрез поста-
вяне на КД№8 в дъното на заряда със запалителен 
отрязък или с ЕД. Методът на взривните дупки има 
разновидност - т. н. хидровзривяване с използува-
не на водоустойчиво ВВ за заряд - в дъното на ВД се 
спуска водоустойчиво ВВ или тротилова пресовка 
ПТ72 с нитка ДШВ. След това, взривната дупка се на-
пълва с вода до 5 – 10 cm от устието. Иницииране-
то може да се осъществи с КД№8 или ЕД. Масата на 
заряда е от съществено значение и се движи в гра-
ниците 35 -110 g/m3 скален къс. Вместо ВВ може да 
се използуват няколко нитки ДШВ, като броят им се 
определя опитно, фиг. 6 и фиг. 7.

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ОПАСНИТЕ ЗОНИ  
ПРИ ВЗРИВНИ РАБОТИ

В зависимост от предназначението и условията на 
извършването на ВР, обикновено се определят след-
ните опасни зони:

Фиг. 4. Схема с открит заряд и водна забивка

Фиг. 5. Схема с открит заряд и забивка от глина и пясък
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Радиус на опасната зона по разлет на 
скални късове

Определянето правим по изискванията на правилни-
ка по безопасност на труда при взривни работи - При-
ложение №7, гл. III (1997 г.) по следната формула:

                    Rp = 1250 . r3 . [ f/(1 + rзаб) . dc /a ]0,5,  m  (12)

където:

Rp  e минималното допустимо разстояние за хора m;

 r3  - коефициентът на запълване на сондажа с ВВ;

                                 r3 = l3 /L  (13)

 l3 - дължината на заряда в сондажа, m;

 L - дълбочината на сондажа, m;

  f - коефициентът на Протодяконов;

 dc - диаметърът на сондажа - m;

 a - разстоянието между сондажите (зарядите) в 
реда, m;

rзаб  - коефициентът на запълване на сондажа със за-
бивка, m;

                                     rзаб =  lзаб /L (14)

 lзаб е дължината на забивката, m.

Определяне на безопасната маса ВВ или разстояние 
по сеизмично  действие на взрива

Съгласно Приложение №7, гл.1 на ПБТВР, сеизмична-
та маса на заряди, взривени мигновено в близост до 
охраняеми обекти, се определя по формулата:

                         Qбез = Кс . R
3 , kg/серия,  (15)

Кс - интегрален коефициент, отчитащ факторите, влия-
ещи на разпространението на сеизмичните вълни. За 
страната (у нас) при скорост на трептения в масива 
от 3 m/s, интегралният коефициент е Кс = 0,000138;

При реални условия, реалното количество в серия е 
не повече от 2000 kg.

Фиг. 6. Схема с взривна дупка и водна забивка

Фиг. 7. Схема с взривна дупка и забивка от глина и пясък
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Определяне безопасната зона по отношение 
действието на УВВ (ударно - въздушна вълна)

Определянето е направено по формулата, дадена в 
Приложение №7, гл.2  на ПБТВР/1997г.:

                                   Ry = Km . , m,  (16)

където:
 Rу  - минимално допустимо разстояние, m;

 Q  - масата на зарядите от взривното поле, в една 
серия, kg;

Км - коефициент на пропорционалност.

Определяне на безопасните разстояния по действие-
то на токсичните газове

На  основание  чл. 24  от  Приложение №7 от ПБТВР 
отчитането на опасността от токсични газове при ВР 
се прави в случая когато общата маса на ВВ надвиша-
ва 50 тона. При взривни работи едновременно взри-
вяване на такива количества взривни вещества ВВ не 
се предвижда, поради  което  не е направено такова 
определяне.

Изчислени безопасни разстояния по въздействия 
при ВР в Рудник „Трояново – Север”:

l Радиус на опасната зона по разлет на скални къ-
сове - Rр = 500 m,

l Радиус на безопасната зона по сеизмично 
действие на взрива - Rбез = 250 m,

l Радиус на безопасната зона по отношение 
действието на УВВ – Rу = 200 m.

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ

l При зареждане на взривното поле, при разруша-
ването на негабарити, ликвидирането на откази 
и преснемането на нивото на работния хоризонт 
е забранено паленето на огън на разстояние 
по-малко от 100 m. Пушенето да става на опреде-
лено от ръководителя на ВР място и само с негово 
разрешение.

l Забранено е извършването на ВР при лошо време: 
дъжд, мъгла, силна буря и  през нощните часове.

l Съхраняването на ВМ се допуска в количество не 
по-голямо от денонощната   потребност, в стан-
дартната им опаковка, разделно ВВ от СВ и охра-
нявани от инструктирано лице.

l ВР се извършват за един ден, на светло, като ос-
таналите евентуално ВМ се връщат в склада или 
унищожават в съгласие с изискванията на ПБТВР.

l Инструктажът на участниците в доставката на ВМ, 
разнасянето на ВМ на полето, изготвянето на за-
бивката, охраната на ВМ на полето и постовете от 
охраната на опасната зона се прави от ръководи-
теля на ВР задължително срещу подпис в паспор-
та за ВР.

l Зареждане на взривното поле се започва само 
след окончателното освобождаване на полето   от 
кабели, въздушни и водни маркучи, механизация и 
пр.  

l За опростяване на контрола по качеството на 
зареждането, до устието на всеки сондаж, преди 
започване на зареждането, след направа на про-
верка за дълбочините на взривните сондажи, да 
се постави необходимото и по коригираните пас-
портни данни количество ВВ, съответствуващо на 
проектната конструкция на заряда.

l Дозирането на ВВ в сондажите да става внима-
телно - особено в оводнени сондажи с по-високо 
водно ниво, като се спазва проектната конструк-
ция на заряда. Забивката се изготвя внимателно с 
подходящ материал, да не се повреди ДШ, а в до-
лната част - само с притискане.

l При използването на взривна мрежа с Нонел еле-
менти да се спазва инструкцията за употребата 
им.

l При извършване на ВР, задължително се подават 
регламентираните от ПБТВР звукови сигнали:

- първи сигнал - „предупредителен“; подава 
се при подготовката на боевиците, като след 
този сигнал всички лица, незаети с взривните 
работи се оттеглят зад границата на охраняе-
мата зона; постовете на отцеплението заемат 
определените места, и не допускат движение 
в охраняемата зона;

- вторият сигнал - „боен“ се подава след пълна 
готовност за подаване на началния импулс за 
взривяване или запалване на запалителния 
отрязък;

- третият сигнал „отбой“ се подава след окон-
чателното завършване на  взривяването, про-
ветряването на забоя и проверката за редов-
ността на проведеното взривяване;

Подаваните звукови сигнали трябва да бъдат ясни, 
като за вида и значението им трябва да бъдат уведо-
мени работниците в рудника и всички намиращи се в 
зоната за охрана, и едни и същи за цялото време на 
извършването на ВР в рудника.
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ABSTRACT

In order for a company to function, it needs to be 
constantly improved. The improvement to a certain 
extent leads to an increase in its competitiveness, 
which in turn is a condition for the viability of the 
company. The topic of competitiveness is always rel-
evant among the scientific community and is widely 
used. The report examines several “classic” methods 
of assessing competitiveness, some of which are 
more widely known and others not.

KEYWORDS: competitiveness, assessment of com-
pany competitiveness

РЕЗЮМЕ

За да функционира една компания е необходимо тя 
да постоянно да се усъвършенства. Усъвършенства-
нето в определена степен води до повишаване на 
нейната конкурентоспособност, което от своя страна 
е условие за жизнеспособността на компанията. Те-
мата конкурентоспособност е актуална винаги сред 
научната общност и е широко застъпена. В доклада 
са разгледа няколко „концептуални“ метода за оценка 
конкурентоспособността, някой от тях са по-широко 
известни други не.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: конкурентоспособност, оценка на 
фирмената конкурентоспособност

Съществуват множество определения в научната 
литература за същността на конкурентоспособ-
ността разглеждани на различни равнища – на-

ционално, регионално, отраслово, фирмено продукто-

во. Работата на редица икономисти, стоят в основите 
на съвременната концепция за конкурентоспособ-
ност. Най-популярните имена сред тях са : A. Smith, D. 
Ricardo, J.S. Mill, J. Robinson, J.M. Keynes, J. Shumpeter, 
P. Heine, F. Hayek, F. Knight, К. McConnell, S. Brew, M. 
Porter [Porter 1996, McConnell et al. 2011].1

Като малка и отворена икономика с фиксирана към 
еврото валута, и току що приета във валутния механи-
зъм ERM II, България е силно зависима от външните 
пазари и инвестиции, което бе видимо особено през 
кризата след 2008 г. Характерно за българската ико-
номика е, че основните конкурентните  предимства 
се формират на основата на ниските цени на базис-
ните фактори – труд, природни ресурси и енергия, а 

1 В статията са използвани позовавания и материали от, Йорданов, 
Д, „Развитие и усъвършенстване на транспортното предприема-
чество“ – дисертационен труд, УНСС, София, 2013 г.

Йорданов, Д. „Методически аспекти при оценка на конкурентоспо-
собността“, сборник МК „Глобализъм, регионализъм и сигурност“, ИК 
УНСС, София, 2013 г. стр. 284-290; .Yordanov, D., Consumer Assessment 
of the Quality of Transport Services and Guidelines to Increase Their 
Competitiveness;  Economic Alternatives, 2019, Issue 4, pp. 571-581;
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се получат от клиенти, които поддържат отношения с 
конкурентите.

Оценка на конкурентоспособността на компанията, 
може да се извършва само сред компании отнасящи 
се към един отрасъл или произвеждащи еднакви сто-
ки и услуги. Конкурентоспособността на компанията 
много зависи от това, доколко предприятието може 
да се приспособи към изменящите се условия на кон-
куренцията на пазара.

Конкурентните преимущества могат да се заклю-
чават във всеки компонент на търговското предло-
жение, а не само в себестойността и качеството на 
предлаганите услуги. Във всеки случай на днешния 
пазар необходимото ниво на качество и ниската се-
бестойност могат да бъдат само „цена за участието в 
играта” [3, 573] така, че компаниите са длъжни да пре-
доставят на клиента нещо друго което да ги направи 
предпочитани [4].

Според Й. Илиев „Водещо в разбирането на конкурен-
тоспособността е генерирането и придобиването на 
трайни и защитими конкурентни предимства на ир-
мата спрямо другите участници в съответния целеви 
продуктов пазар“[ 5, 452-453]2.

Ж. Ж. Ламбен, дава следното определение за конку-
рентно преимущество: това са тези характеристики 
или свойства на продукта или услугата, които създа-
ват за предприятието определено превъзходство над 
своите преки конкуренти [6, 277]. Тези характеристи-
ки могат да бъдат най-различни и се отнасят както 
към самата базова услуга, така и към допълнителни 
услуги, съпътстващи базовата, както и формата на 
производство, реализацията или продажбите или 
специфични за компанията.

Съществуват различни методики [7, 8, 9, 10, 11] за 
определяне конкурентоспособността на компанията. 
Много от тях характеризират само отделни страни от 
неговата дейност и имат редица недостатъци. Затова 
е необходимо тяхното комплексно използване в съ-
ответствие с етапите на оценка на конкурентоспособ-
ността на компанията. Нееднозначността на същест-
вуващите в съвременната икономика методически 
подходи към изследване конкурентоспособността на 

ГЛ. АС. Д-Р ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ е преподавател в Университета за 
национално и световно стопанство, катедра „Катедра икономика на транспорта 
и енергетиката“. Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е 
свързан с участие в научно-изследователски колективи и научно образователни 
проекти в направления: „Предприемачество и предприемачески потенциал Фи-
нансово управление и инвестиционна оценка“ и „Капиталови пазари“. Притежава 
професионален опит като консултант в областта на бизнес планирането и упра-
влението на проекти. Притежава сертификат за Инвестиционен консултант от 
КФН.

не на база специализираните фактори като иновации, 
производителност, висококвалифицирана работна 
сила, научни изследвания и технологично развитие 
(които са в основата на дългосрочната конкурентос-
пособност) [1, 11].

Повишаването на конкурентоспособността на всяка 
една компания е необходимо условие за успешното 
й функциониране в условията на пазарна икономика. 
Ако не се полагат постоянни усилия за повишаване 
конкурентоспособността, компанията, рискува да 
остане без достъп до пазара, което ще я доведе до 
банкрут. 

Изхождайки от настоящите конкурентни предимства 
общо за българската икономика, компаниите трябва 
да се опитват да намерят ниша на пазара, където те 
биха били в някаква степен защитени от конкуренци-
ята. За да се доберат до това, те трябва да предоста-
вят такива продукти или услуги, които в някои случаи 
се явяват уникални и се отличават от тези на конку-
рентите.

Конкурентоспособността характеризира изискването 
да се постига по-висока производителност, увелича-
ване на реалните доходи и повишаване на жизнения 
стандарт [2, 37].

При оценката на своята конкурентоспособност ком-
панията преди всичко трябва да определи: своите 
главни конкуренти; техните силни и слаби страни; 
географското положение, провежданата ценова по-
литика и разценка; наличието в конкурентите на въз-
можности за увеличаване и разширяване на техните 
възможности и перспективи и т.н.

Достатъчно сложна задача са явява събирането на 
информация за конкурентите. Определена роля тук 
играе изучаването на търговски и рекламни мате-
риали, финансовото състояние (при наличие на въз-
можност), но често необходимите сведения могат да 

2 Илиев, Й., (2011) „Основни термини използвани в учебния процес“ 
Том 1, Икономика А-Н, изд. Симолини 94. стр. 452- 453
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компанията, предопределя множеството използвани 
методи за оценка.

КОНЦЕПТУАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОСТ НА КОМПАНИЯТА

Различните методи за определяне и оценка на конку-
рентоспособността на  компанията, могат да бъдат 
обединени в следните девет групи [12, 167-192]:

1) методи, основани на анализа на сравнителните 
преимущества; 

2) методи, базиращи се на теорията за равновесие 
на предприятието и отрасъла;

3) методи, построени на основата на теорията на 
ефективната конкуренция; 

4) методи, основани на теорията за качество на услу-
гите;

5) матрични методи за оценка на конкурентоспособ-
ността;

6) интегрален метод;

7) метод, основан на теорията на мултипликатора;

8) метод за определяне на позицията от гледна точ-
ка на стратегическия потенциал на предприятие-
то;

9) метод, основан на сравнение с еталон; 

Ние ще разгледаме някои от тях:, който от позиция на 
времето са добили концептуален характер.

SWOT анализ

Анализът на силните и слабите страни и появяващи-
те се възможности и заплахи се обединяват от SWOT 
анализ (strenghts - weaknesses - opporrtunities - threats), 
който е признат като основен инструмент при оценка-
та и формирането на бизнес стратегиите на фирмата 
[9, 109-115]. 

Силните страни са възможностите, които подпомагат 
компанията да има по-добро изпълнение на целите- 
погледнато от стратегическа гледна точка

Слабите страни са характеристиките, които пречат на 
компанията да има по-добро изпълнение на целите – 
при наличие те трябва да се адресират

Възможностите са тенденции, сили, събития и идеи, 
които стоят пред компанията и тя може да ги използ-
ва

Заплахите са възможни събития или сили извън 
контрола на компанията, които трябва да  се вземат 
в предвид в плана или да се реши как да намали въз-
действието им

Прилагането на анализа се базира на многократно 
повтарящо се наблюдение на външната среда и въ-
трешните възможности на фирмата [13]. Отчитането 
на външните и вътрешните фактори е от съществено 
значение, за определяне на средата, в която се раз-
вива компанията и може да  помогне по-добре да си 
представи желаното бъдеще.

Американската асоциация за управление (АМА) [12, 
179] е разработила контролен лист  за прилагането 
на SWOT анализ - при попълването на който за раз-
личните конкуриращи се предприятия е възможно да 
се оценят силните и слабите страни, възможности и 
заплахи в конкурентната им борба. Показателите за 
конкурентоспособност се оценяват по следните гру-
пи:

l Финанси;
l Производство;
l Организация и управление;
l Маркетинг;
l Кадрови състав;
l Технология;

В полетата на контролния лист  за SWOT анализ се 
отбелязва мястото, заемано от предприятието на па-
зара (сегмента на пазара) по следните принципи:

l По-добре от другите на пазара, лидер в отрасъла.

l По-високо от средното ниво. Показателите на сто-
панската дейност са добри и стабилни.

l Средно ниво. Отговаря на отрасловите стандарти. 
Устойчиви позиции на пазара.

l Ниво по-ниско от средното. Има поводи за безпо-
койство. Отбелязва се влошаване на показатели-
те на стопанската дейност. Следва да се погрижи 
за своите позиции на пазара.

l Положението е тревожно. Положението на пред-
приятието в отрасъла трябва да бъде подобрено 
по най-решителен начин. Предприятието се нами-
ра в кризисна ситуация.

Диаграма на SWOT анализ
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Метод 4Р

Друга методиката за оценка на конкурентоспособ-
ността на предприятието, или т. нар. „4Р” е различна 
от досега разгледаните.  Тя позволява да се даде ко-
личествена оценка, както по отделни фактори, така 
и цялостно. Методиката е основана на сравнителен 
анализ между конкуриращите се предприятията по 
следните фактори:

l Продукт;
l Място;
l Цена;
l Комуникации; 

че в голяма степен те показват нагледно предим-
ствата и конкурентоспособността на предприятието 
по отношение на сродни компании в бизнеса и може 
да бъде коректив при вземането на бъдещи страте-
гически решения. За разгледаните методи може да 
се посочат и определени недостатъци. При метода 
предложен от Ламбен един от основните недостатъ-
ци които може да се отбележи, е че при разглеждане 
на конкурентоспособността на компанията се отчи-
тат малко количество фактори които влияят на кон-
курентоспособността. При метода 4Р и SWOT анали-
зът като недостатък може да се посочи, че факторите 
на конкурентоспособността се оценяват от експерти. 
При тяхната оценка може да се проявят личните им 
симпатии към продукта или услугата. 
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Диаграма на метода 4Р

„4Р“ се образуват от началните букви на наимено-
ванията на тези фактори на английски език (product; 
place; price; promotion). На всички фактори на конку-
рентно способността се присвоява количествена 
оценка, например от 1 до 5 точки. 

Метод на Ламбен

Ж. Ж. Ламбен счита, че един от най-важните въпроси 
на анализа на конкурентоспособността на предприя-
тието се явява реакцията на конкурентите. Авторът 
предлага да се провежда анализ на конкурентоспо-
собността на предприятието по три фактора [6, 393-
541], [11]:

l Цена;
l Реклама;
l Качество;

По-точно – намаляване на цените, усилване на ре-
кламния натиск и повишаване на качеството. На база 
на тези три фактори той предлага да се построи ма-
трица за еластичността на конкурентната реакция. 
На основа на тази матрица се сравняват конкурира-
щите се услуги или организации. Самата матрица на 
конкурентните реакции се явява удобен инструмент 
за предвиждане поведението на конкурентите.

При разгледаните методи за оценка на конкурентос-
пособността като предимство може да се отбележи, 
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Резултатите от дейността на компанията се влияе 
от редица фактори, най-често те се разделят на 
външни и вътрешни фактори. 

Когато се анализира дейността на дадена компания, 
когато се правят бизнес анализи на текущото състоя-
ние, прогнозира се бъдещето развитие и трябва да 
се вземат стратегически решения,  било то  чрез из-
готвянето на бизнес план, финансово-икономически 
анализ, концепция за развитие и т.н. Част от анализа 

включва анализирането на външни фактори, обикно-
вено те са част от всеки един по задълбочен бизнес 
анализ. Всеки един бизнес анализ, включва опреде-
лени предварителни действия, които да спомогнат 
в неговото успешно, ясно и точно регламентиране и 
последващо реализиране. 

ПЪРВОТО ДЕЙСТВИЕ е да се определи предмета на 
анализа - какво ще се анализира, неговата дълбочи-
на, защо е необходим.

БАЗОВ АНАЛИЗ НА ВЪНШНИ ФАКТОРИ, 
ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА КОМПАНИЯТА

Гл. ас. д-р Даниел Йорданов,  dyordanov@unwe.bg 
Университет за национално и световно стопанство

PRINCIPAL ANALYSIS OF EXTERNAL FACTORS FOR THE COMPANY ACTIVITIES 

Assist. Prof. Dr. Daniel Yordanov, dyordanov@unwe.bg 
University of National and World Economy

ABSTRACT

The results of the company’s activities are influ-
enced by a number of factors, most often they are 
divided into external and internal. The article exam-
ines and analyzes external factors (macroeconomic 
conditions, unemployment, legislative and regulatory 
changes and tax policy) that may affect the com-
pany’s activities. The analyzed external factors are 
usually part of any in-depth business analysis - be 
it a business plan, financial and economic analysis, 
development concept, etc. The purpose of the article 
is to show what could be included in the specifics of 
the analysis of external factors and what impact they 
would have according to their magnitudes, without 
claiming to be exhaustive and binding.

KEYWORDS: external factors, business analysis, 
state of the economy

РЕЗЮМЕ

Резултатите от дейността на компанията се влияе от 
редица фактори, най-често те се разделят на външни 
и вътрешни. В статията се разглеждат и е направен 
анализ на външни фактори (макроикономически ус-
ловия, безработица, законодателните и регулаторни 
промени и  данъчната политика), които може да оказ-
ват влияние върху дейността на компанията. Анали-
зираните външни фактори, обикновено са част от все-
ки един по задълбочен бизнес анализ - било то бизнес 
план, финансово-икономически анализ, концепция 
за развитие и т.н. Целта на статията е да се покаже 
какво би могло да се включи в конкретика при анали-
зирането на външните фактори и какво влияние биха 
оказали според техните величини, без да се претен-
дира за изчерпателност и задължителност.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: външни фактори, бизнес анализ, 
състояние на икономиката
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ВТОРОТО ДЕЙСТВИЕ е да се определи целта на ана-
лиза - да се достигне до определена оценка, напри-
мер за текущото състояние на компанията и какви 
мерки да се предприемат в бъдеще.

Следващото действие е да се определи обхвата на 
анализа. Обхватът на анализа обикновено съдържа 
преглед и анализ на последните 3 - 5 години от разви-
тието на компанията и съответните макроикономиче-
ски елементи, както и близката 1 година (по тримесе-
чия) и в някои случаи и следващите 5 години.

След което се определя структурата на анализа – 
като той се концентрира върху бъдещото развитие и 
перспективи за растеж на компанията. Пълния ана-
лиз обикновено е насочен към отговора на три въпро-
са или се отнася за три неща: 

l Общото състояние на цялата икономика, 

l Състоянието и перспективите на отрасъла и 

l Състоянието и перспективите  пред компанията.

В настоящето изложение, ще се концентрираме върху 
анализа на общото състояние на цялата икономика 
или т.нар. макроикономически анализ със неговите 
основни елементи

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Макроикономическият анализ взема предвид основ-
ните индикатори като макроикономическия цикъл, 
фискалната политика, икономическите индикатори, 
правителствена политика, обществената нагласа 
(общ песимизъм или оптимизъм), местно законода-
телство, лихвени проценти. Особено важни от иконо-
мическите индикатори са брутния вътрешен продукт, 
бюджетния дефицит, равнището на безработица, ин-
флацията, производителността на труда, както и оч-
акванията за растеж или намаление на тези индика-
тори през следващата година. Най-общо този анализ 
трябва да отговори на въпроси като: Какво е състоя-
нието на икономиката и как това би се отразило върху 
бъдещата дейност на фирмата?

Mакроикономически условия в България

През последните десет години България постигна 
значителен напредък към дългосрочна стабилност и 
устойчиво развитие. Икономическият растеж значи-
телно се повиши, а България беше приета последова-
телно в НАТО през 2005 г. и в Европейския съюз (ЕС) 
от 1 януари 2007 г.

В момента основно макроикономическо предизви-
кателство за България е последващото присъеди-
няване на България към евро зоната, след като бяха 
покрити критериите за влизането във валутния меха-
низъм на ЕС1 – ERM2 II.

Според Агенция „Фич” дългосрочният кредитен рей-
тинг на България е BBB/ВВВ, съответно в чуждес-
транна и местна валута, със стабилна перспектива,  
краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна 
валута - F2.3

Рейтингът на България е подкрепен от „силните външ-
ни и фискални баланси, както и от благонадеждната 
рамка на политиката, подкрепена от членството в ЕС 
и дългогодишното функциониране на валутния борд“.

Неблагоприятните фактори пред повишаването на 
кредитния рейтинг са ниски доходи в сравнение със 
средното за ЕС и намаляващото население, които 
биха могли да ограничат растежа и да окажат натиск 
върху държавните финанси в дългосрочен план. Ин-
дикаторите за държавно управление са в съответ-
ствие с тези на страните със сходен рейтинг.

Стабилната перспектива отразява степента на ико-
номическа устойчивост срещу пандемията от коро-
навирус, дължаща се на дългогодишната фискална 
стабилност, значителните по размер международ-
ни валутни резерви и възможността за съществени 
трансфери от ЕС през прогнозирания период. Като 
същевременно „Фич“ оценява положително влизане-
то на страната в чакалнята на еврозоната (ERM II) и 
постепенният процес по подготовка за приемане на 
еврото и очаква България може да приеме еврото 
най-рано през януари 2024 г.4

Според „Стандард енд Пуърс“5 дългосрочния и крат-
косрочен кредитен рейтинг на България в чуждес-
транна и местна валута е BBВ/А-2 и ревизира перс-
пективата от положителна на стабилна.6 

Ревизията отразява очакванията за значителното 
влошаване на растежа в България, както и в други 
държави, през 2020 г., в резултат от въвеждането на 
мерки за овладяване на пандемията с Covid-19.

От рейтинговата агенция отчитат нарастване на 
макроикономическите и фискални рискове, но имай-
ки предвид, че през последните години макроико-
номическите дисбаланси на страната са се свили 
значително, очакванията на анализаторите са, че бъл-
гарската икономика ще се възстанови през 2021 г.

1 На 10 юли 2020 г. в комюнике на Европейската централна банка 
се съобщава, че Българският лев е приет във валутния механизъм 
ЕРМ2 или така наречената „чакалня за Еврозоната“. Заедно с Българ-
ския лев, Хърватската куна също е приета във валутния механизъм 
ЕРМ2.

2 European Exchange Rate Mechanism, ERM II, т. нар. чакалня на ев-
розоната

3 Към 21.08.2020 г.

4 Използван е материал от https://www.mediapool.bg/fich-potvardi-
stabilniya-krediten-reiting-na-bulgaria-news311302.html (посетен на 
15.09.2020 г.)

5 file:///C:/Users/DanielYordanov/Downloads/Rating_History_S&P_bg.pdf

6 Към 21.05.2020 г.
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Според оценката на S&P Global Ratings България вли-
за в настоящата рецесия със силна външна позиция, 
след години на излишък по текущата сметка.

Държавният дълг е нисък и страната отчита бю-
джетни излишъци през последните четири години. 
Според рейтинговата агенция отговорът на политика-
та за преодоляване на последствията от пандемията 
няма да застраши стабилността на публичните фи-
нанси, като се посочва, че режимът на валутен борд 
в страната насърчава разумната фискална политика.

Анализаторите от S&P Global Ratings отбелязват още, 
че България постига стабилен напредък към присъе-
диняването си към ERМ II и банковия съюз. Ограни-
чения пред рейтинга се явяват институционалната 
среда и ниският БВП на глава от населението, в срав-
нение с останалите европейски страни.

Сред основните фактори, които биха могли да дове-
дат до повишение на рейтинга, са връщането към 
предишната траектория на растеж, без натрупване 
на големи макроикономически дисбаланси, както и 
подобрение във външните баланси, надхвърлящо оч-
акванията на агенцията. Съответно сред факторите, 
които биха довели до понижение на рейтинга, са из-
ведени появата на външни, макроикономически или 
фискални дисбаланси7.

По данни на Националния статистически инсти-
тут средногодишната инфлацията в България през 
2019 г. е - 3,1%, при – -2,8% за 2018 г.8

Средно за изминалата 2019 г. равнището на безра-
ботица за страната е 4,2%, според Националният ста-
тистически институт (НСИ). Отчетено е понижение от 
1,0 процентни пункта в сравнение със същия период 
на 2018 г. Най висока е безработицата след най-мла-
дите (15-24) – 8,9%. И най-ниска е сред групата на 45-
54 г. – 3,1%

Икономически активното население между 15 и 64 
години за 2019 г.  е 3276,4 хил. души. Коефициентът 
на заетост за същата група е 73,2%, като в сравнение 
със предходната година - 2018 г. се увеличава с 1,7 
процентни пункта.

От наетите лица 1,705 млн. (76,2%) работят в частния 
сектор, а 532 092 (23,8%) - в обществения, спрямо пре-
дходната година се отчита намаление в общия брой 
заети и в двете групи.

Разходите за придобиване на ДМА, през последните 
четири години се реализира растеж от 17 671 830 хил. 
лв. през 2016 г. до 19 585 286 хил. лв. през 2019 г.

Има покачване на Индекса на промишлената продук-
ция за 2019 г. спрямо 2018 и 2017 г.

Увеличение се наблюдава и в продукцията на строи-
телните предприятия достигайки 17 053 772 хил. лв. 
през 2019 г.

БЕЗРАБОТИЦА

През  2019 г. безработните лица са 142 800, а коефи-
циентът на безработица – 4,2%. В сравнение с 2018 г. 
броят на безработните намалява с 30,5 хил., а коефи-
циентът на безработица - с 1,0 процентни пункта.

От всички безработни 19,6 хил.  са с висше образова-
ние, 64,2 хил. - със средно, и 58,9 хил.  - с основно и 
по-ниско образование.

Коефициентът на продължителна безработица е 2,4%, 
като в сравнение със 2018 г. намалява с 0,7 процент-
ни пункта. Обезкуражените лица са 63,8 хил. и са на-
малели с 25,3% спрямо 2018 г.

От общия брой на безработните 194,7 хил. са регис-
трирани в бюрата по труда. 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ И РЕГУЛАТОРНИ ПРОМЕНИ

Резултатите от дейностите на компанията в голяма 
степен се повлияват от съществуващото законода-
телство в България и периодичните изменения в 
него. Когато промените в законодателната рамка са 
прогнозируеми тогава те лесно могат да се предви-
дят и обратно когато се правят промени без предва-
рително иницииране тогава могат да се отразят не-
гативно върху бъдещето състояние на компанията. 
Към настоящия момент продължава процеса на хар-
монизация на българското законодателство и регула-
тивна практика с тези на ЕС, което ще продължава 
да оказва значително влияние върху средата, в която 
Компанията9 извършва дейност и нейните резултати.

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

От началото на 2007 г. корпоративния данък в Бъл-
гария беше намален от 15%, до настоящия размер от 
10%. Голямо влияние върху дейността може да ока-
же, честата и смяна, както и постоянните промени 
в  социално осигурителните разходи, при който през 
последните години се наблюдава увеличение, което в 
голяма степен не винаги е уместно инициирано.

Какво влияние може да оказват движението на раз-
личните индикатори върху дейността на компанията:

Когато се наблюдава реален растеж на БВП – може 
да се отразят позитивно на компанията и обратно ко-
гато има намаление.

7 Статистически годишник 2020, стр. 144

8 European Exchange Rate Mechanism, ERM II, т. нар. чакалня на ев-
розоната

3 За целите на анализа под компания се разбира виртуална фирма. 
Като целта е да се покаже как се прави даден анализ и как би се отра-
зявал върху дейността, без да се има претенция за изчерпателност 
и уникалност
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Последователните спадове в индекса на промишле-
ната продукция – могат да са сигнал за предстояща 
рецесия.

Производствения капацитет - високия процент е пози-
тивен, но пълния е сигнал за инфлация

Инфлацията подвига цени и от там може да се наблю-
дава повишение на разходите.

Нарастването на промишленото и градско строител-
ство се отразява позитивно и обратно когато имаме 
спадове.

Безработицата - високото ниво е негативно, както за 
икономиката, така и за бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализирането на общото състояние на цялата  ико-
номика (макроикономическия анализ), като част 
от общите нужди на бизнес анализа се прилага във 
всички случаи там, където трябва да се вземат бъ-
дещи стратегически и/или инвестиционни решение. 
Но при реализирането на бизнес анализа, може да 
се каже, че не винаги има еднозначен отговор при 
тълкуването на състоянието на икономика и нейно-
то влияние върху дейността на компанията защото 
при бизнес анализа, основния подход, който се при-
лага или на това което се основава анализа главно 

е собствената преценка на аналитика, както и нали-
чието на съответната системна информация. Разбира 
се, в зависимост от целите на бизнес анализа, отдел-
ни елементи могат и да не участват в общия анализ. 
Представеният алгоритъм представлява едно общо 
изложение и липсата на отделни елементи във даден 
анализ не бива да се разглежда като пропуск.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:

1. Статистически справочник  2020

2 Уручев, В., (2006) „Анализ на ценни книжа“, Под-
готвителен курс за обучение на брокери за ценни 
книжа, стр. 1-2

3. www.dotbg.bg/article/8640826  (посетен на 
15.09.2020 г.)

4. https://www.mediapool.bg/fich-potvardi-stabilniya-
krediten-reiting-na-bulgaria-news311302.html  (посе-
тен на 15.09.2020 г.)

5. www.minfin.bg

6. Rating_History_S&P. 
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САЩ са в разгара на вътрешния енергиен рене-
санс, който намали зависимостта от внос и по-
виши сигурността ни. Въпреки това, има много 

политици, които се стремят да ограничат наличието 
на нашите природни ресурси и да направят енергията 
по-малко достъпна за американците. Уроците могат 
да бъдат извлечени от много от нашите съюзници, 
които са се опитали в политиките за ограничаване 
на въглеродните емисии и са имали лоши резултати. 
Европа например провежда някои от най-агресивни-
те „зелени“ енергийни политики в света. Страните от 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТЕ ПРОПУСНАЛИ: ДОКАЗАТЕЛСТВА 
ОТНОСНО ПРОВАЛИТЕ  НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ

На 22 юли 2014 г. изтъкнатият старши научен 
сътрудник Мери Джей Хътзлър от Института за 
енергийни изследвания е изслушана пред Се-
натската комисия по външни работи, междуна-
родно развитие и външна помощ, икономически 
въпроси, международна защита на околната сре-
да и Корпуса на мира. Институтът за енергийни 
изследвания (IER) (ИЕИ) е нестопанска органи-
зация, която провежда изследвания и оценява 
публичните политики на енергийните пазари. IER 
формулира позиции на свободния пазар, които 
зачитат правата на частната собственост и на-
сърчават за ефективни резултати за потребите-
лите и производителите на енергия. 

Представяме ви един анализ, който макар и да е направен преди повече от 6 години дава задълбоче-
на картина върху темата за ограничаването на въглеродния отпечатък, който различните държави 
оставят след себе си.  Тази тема продължава да е сред най-актуалните в международния политиче-

ски дебат и редица „зелени” политици се обявиха в подкрепа на планове за бърз преход към „чиста” енер-
гия. Преминаване към изцяло зелена енергия може да изглежда разумно на пръв поглед, но има основа-
телни причини, които налагат сериозни анализи. Например слънцето и вятърът са чисти откъм енергия, 
но инфраструктурата, от която се нуждаем, за да ги използваме за производство на електричество, далеч 
не е. Тя ще изисква драстично увеличаване на добива на метали, което ще доведе до нови екологични и 
социални разходи, както и до постоянно нарастване на потреблението на енергия за тези производства.

Пълният текст на доклада може да намерите на https://www.instituteforenergyresearch.org/regulation/icymi-
mary-hutzlers-testimony-green-energy-failures/

За публикуване в списание „Минно дело и геология“, той е подготвен от  ИНЖ. ЩЕРЬО ЩЕРЕВ -  доказан 
енергиен експерт в сектор „Въглища“.

Европейския съюз приеха закони за насърчаване на 
технологиите за възобновяема енергия, ограничава-
не на емисиите на парникови газове и намаляване на 
потреблението на енергия. За да постигнат тези цели, 
европейските правителства наложиха различни схе-
ми, данъци, субсидии и мандати, включително ограни-
чаване и търговия (на квоти за емисии), две тарифи 
за добавки и доплащания, които принуждават потре-
бителите да поемат сметката за скъпите технологии 
за зелена енергия. Ограничаването на въглеродните 
емисии и други „зелени“ политики забавиха икономи-
ките на тези наши съюзници, преместиха индустрии-
те в открито море, закриха работни места и намали-
ха доходите на своите граждани. Въпреки че всяка 
страна има някакъв уникален опит, всички следват 
подобен модел: правителствата приемат амбициозни 
закони за зелена енергия; цените на електроенергия-
та се увеличават с увеличаване на субсидиите; и след 
това правителствата обмислят изменение или отмяна 
на своите заблудени политики. Австралия например, 
като наложи въглероден данък, вече одобри законо-
дателство за премахването му. И други държави, кои-
то са субсидирали възобновяема енергия, намаляват 
тези субсидии поради въздействието върху икономи-
ката им, нивата на електроенергия и нивата на енер-
гийна бедност. Това изследване показва политиките 
за ограничаване на въглеродните емисии в Европей-
ския съюз (ЕС) и Австралия и тяхното последващо 
въздействие. 

http://americanenergyalliance.us2.list-manage1.com/track/click?u=7cbc7dd79831a84c870f9842e&id=726a139c1a&e=201ef0d61b
http://americanenergyalliance.us2.list-manage1.com/track/click?u=7cbc7dd79831a84c870f9842e&id=726a139c1a&e=201ef0d61b
http://americanenergyalliance.us2.list-manage1.com/track/click?u=7cbc7dd79831a84c870f9842e&id=726a139c1a&e=201ef0d61b
http://americanenergyalliance.us2.list-manage1.com/track/click?u=7cbc7dd79831a84c870f9842e&id=726a139c1a&e=201ef0d61b
http://americanenergyalliance.us2.list-manage1.com/track/click?u=7cbc7dd79831a84c870f9842e&id=726a139c1a&e=201ef0d61b


ПОЗИЦИЯ

46 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    8-9/2020

от Киото, на около 5 млрд. долара. Разходите на една 
търговска система за изпълнение на ангажиментите 
на ЕС за намаляване с 20% до 2020 г. (спрямо базо-
вата стойност от 1990 г.) се изчисляват на около 80 
млрд. долара годишно. 

Ако бъдат физически дадени на някого, въглеродните 
кредити не представляват физическа стока, което ги 
прави особено уязвими на измама и друга незаконна 
дейност. Пазарите на въглерод, подобно на други фи-
нансови пазари, са изложени на риск от експлоатация 
от престъпниците поради голямото количество инвес-
тирани пари, незрялостта на регулациите и липсата на 
надзор и прозрачност. Установените незаконни дей-
ности включват:

- Измамна манипулация на измерванията, за да 
се изискат повече въглеродни кредити/квоти за 
обект, отколкото всъщност са получени; 

- Продажба на въглеродни кредити/квоти, които 
или не съществуват, или принадлежат на някой 
друг; 

- Неверни или подвеждащи твърдения по отноше-
ние на екологичните или финансовите ползи от 
инвестициите на пазара на въглеродни емисии; 

- Използване на слаби разпоредби на пазара на 
въглеродни емисии за извършване на финансови 
престъпления, като пране на пари, измами с ценни 
книжа или данъчни измами; и

- Компютърно хакване/фишинг за кражба на въ-
глеродни кредити и кражба на лична информация. 
Германските прокурори например претърсиха 230 
офиса и домовете на Deutsche Bank, най-голямата 
банка в Германия, и RWE, втората по големина ко-
мунална служба в Германия, за да разследват 180 
млн. евро (238 млн. щатски долара) за укриване на 
данъци, свързани с търговията с емисии. Велико-
британия, Франция и Холандия също разследваха 
търговци на въглеродни емисии, които са извър-
шили измама чрез събиране на данъка и са изчез-
нали, без да върнат данъчните средства.

Според изчисления на Bloomberg New Energy Finance, 
около 400 млн. t сделки с емисии може да са били из-
мамни през 2009 г. или около 7% от общия пазар. Ук-
риването на данъци, свързано с търговията с емисии, 
все още е проблем. Тази година например прокуро-
рите във Франкфурт са поискали арест на британски 
гражданин във връзка с подозрение за данъчна изма-
ма на стойност 58 млн. евро (80 млн. долара). 

Друг проблем е в липсата на предвидимост по от-
ношение на цената на разрешителните за емисии. 
Компаниите трябва да знаят цената за дългосрочно 
планиране, за да решат какви действия трябва да 
предприемат. Цената на разрешителните за ЕС вари-
ра с коефициент 3, но дори и при по-високия ценови 
диапазон, тя не беше достатъчна за постигане на це-
лите за намаляване на емисиите преди глобалната 
рецесия. Политиката за ограничаване и търговия е 
изключително сложна система, която се прилага, тъй 
като има голям брой участници и компонентите на 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СХЕМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ 
С ЕМИСИИ

Схемата за търговия с емисии (СТЕ) беше лансирана 
от ЕС през януари 2005 г. като опит за спазване на 
Протокола от Киото от 1997 г. Това беше първата в 
света трансгранична търговска програма за емисии 
на парникови газове (GHG), регулираща над 11 500 ин-
сталации и около 45% от общите емисии на въглероден 
диоксид в ЕС. Съгласно СТЕ европейските компании 
трябва да притежават разрешителни, за да им позво-
лят да отделят въглероден диоксид. Определен брой 
от тези разрешителни бяха разпределени безплатно 
за отраслите, които трябва да намалят производство-
то на въглероден диоксид. Ако предприятията отделят 
по-малко въглероден диоксид от разрешенията, които 
притежават, те могат или да запазят излишните раз-
решения за бъдеща употреба, или да продадат излиш-
ните разрешителни и да получат печалба от тях. 

Първите резултати от програмата бяха, че вредните 
емисии в ЕС не бяха значително понижени, докато 
глобалната рецесия удари през 2008 г., което намали 
емисиите за всички страни. В системата имаше и зло-
употреби заради сложността ѝ, политизираното взе-
мане на решения и стимула да се манипулира. 

Преди удара на глобалната рецесия някои държави 
от ЕС отбелязаха по-бърз растеж на емисиите на въ-
глероден диоксид в сравнение със САЩ, които не бяха 
предмет на тази политика. От 2000 г. до 2006 г. тем-
път на растеж на европейските емисии в рамките на 
политиката за ограничаване и търговия е почти 5 пъти 
по-висок от темпа на растеж на емисиите в Съедине-
ните щати. 2009 г. бяха почти 8% под нивата от 2008 г. 
Поради глобалната рецесия емисиите на въглероден 
диоксид в много случаи бяха понижени под целите, 
определени от ограничението и търговската полити-
ка, така че компаниите не трябваше да предприемат 
допълнителни действия за намаляване на емисиите 
си. Тежките спадове на икономическата активност 
водят до значително намаляване на емисиите. Тъй 
като безплатното разпределение на разрешителни 
се основаваше на бъдещи оценки на по-високи нива 
на емисии, които не се осъществиха, имаше твърде 
много безплатни издадени от правителството разре-
шителни. В резултат на това компаниите, засегнати 
силно от рецесията, успяха да реализират печалба, 
като продадоха излишните разрешителни, но решиха 
да не прехвърлят тези спестявания на своите клиен-
ти. Потребителите в крайна сметка плащат по-високи 
разходи за енергия и стоки; данъкоплатците са плати-
ли за изпълнението на програмата; и бе създаден нов 
посредник, който да изпълнява програмата за търго-
вия с въглеродни разрешения. 

Европа установи, че разходите за програмата са го-
леми. През 2006 г. отделните предприятия и сектори 
трябваше да платят 24,9 млрд. евро за разрешителни 
за емисии на обща стойност над 1 млрд. t. През 2011 
г. световните пазари на въглерод са оценени на 176 
млрд. щатски долара, като се търгуват 10,3 млрд. въ-
глеродни кредити. Институтът на World Watch оцени 
трите разхода за управление на търговската система, 
предназначена за изпълнение на задълженията на ЕС 
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системата е трудно да се оправят, както показва оп-
итът на ЕС. 

Миналата година ЕС започна трета фаза на СТЕ за 
постигане на целта си за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 40% под нивата от 1990 г. до 
2030 г. Фаза 3, която има редица значителни промени 
в правилата, ще продължи до 2020 г. Към 2011 г. еми-
сиите на въглероден диоксид от първоначалните 27 
държави-членки бяха едва 8% под нивата от 1990 г., а 
по-голямата част от намалението беше постигнато от 
глобалната рецесия. Това означава, че ЕС трябва да 
извърви дълъг път, за да постигне целта си. Между-
временно цените на енергията се увеличават и все по-
вече европейци са изправени пред енергийна бедност, 
което означава, че плащат повече от 10% от доходите 
на домакинствата си за енергия. 

Например, промишлените цени на електроенергията 
са два до пет пъти по-високи в ЕС, отколкото в Съеди-
нените щати и се очаква да нараснат още повече. 

Европейските членове на НАТО сега харчат по-малко 
от 2% от своя БВП за разходи за отбрана, която е под 
ръководството на НАТО. 

АВСТРАЛИЯ И ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ВЪГЛЕРОДНИТЕ 
ЕМИСИИ

Австралия приложи данък върху въглеродните еми-
сии през 2012 г. По-долу е дадена схема на плановете 
на Австралия от началото на 2009 г. за ограничаване, 
търговска програма за въглеродните емисии. Данъ-
кът върху въглеродните емисии, който понастоящем е 
установен на 24,15 долара австралийска валута (22,70 
щатски долара) на тон, първоначално беше приложен 
през юли 2012 г. и беше проектиран като предшестве-
ник на схемата за ограничаване и търговия с преход 
към гъвкава цена на въглерода като част на търгов-
ската програма, започваща през 2015 г. Данъкът се 
прилага директно за около 370 австралийски фирми. 
Но изборите на 7 септември 2013 г. спряха програма-
та. 

Новото правителство на Австралия иска да премахне 
законодателството, което налага таксите върху въгле-
родните емисии и да го замени с безвъзмездни сред-
ства за компании и проекти, които намаляват еми-
сиите. Фондът за намаляване на емисиите ще бъде 
финансиран в размер на 2,55 млрд. долара (2,4 млрд. 
щатски долара). Отмяната на въглеродния данък на 
Австралия от 1 юли 2014 г. се изчислява като:

- Намаляване на разходите за живот на своите 
граждани - Министерството на финансите на Ав-
стралия изчислява, че премахването на данъка 
върху въглеродните емисии през 2014 до 2015 г. 
ще намали средните разходи за живот в всички 
домакинства с около 550 долара повече, откол-
кото в противен случай биха били през 2014 г. до 
2015 г. 

- Понижаване на разходи за електроенергия на 
дребно с около 9% и цените на газ на дребно с 
около 7%, отколкото биха били в противен случай 
през 2014 г. до 2015 г. 

- Увеличаване на  икономическия растеж в Австра-
лия, увеличаване на работните места и засилване 
на международната конкурентоспособност на Ав-
стралия, като се премахне ненужният данък, който 
вреди на бизнеса и семействата ,

- Намаляване на текущите разходи за съответствие 
за около 370 предприятия с почти 90 млн. долара 
годишно.

- Премахнване над 1000 страници от основното и 
подзаконовото законодателство. Долната камара 
на парламента в Австралия гласува за премахва-
не на данъка върху въглеродните емисии на 14 
юли, а австралийският сенат гласува в подкрепа 
на 17 юли 2014 г. 

Тони Абът, австралийският премиер, заяви на прес-
конференция: „Днес данъкът, който гласувахте, за да 
се освободите, най-накрая е премахнат, безполезен 
разрушителен данък, който вреди на работните мес-

Цени на промишлената електроенергия 2013 г., цент/kWh. 
Източник: Международни цени на промишлената електроенергия, 
https://www.gov.uk/government/statistic-data-sets/international-
industrialenergy-prices 

Някогашната средна класа в Европа се тласка в 
енергийна бедност в резултат на мерките за нама-
ляване на въглеродните емисии и Програмите на ЕС 
за възобновяема енергия. Според Европейската ко-
мисия цените на електроенергията в Организация-
та за икономическо сътрудничество (ОИСР) Европа 
са се повишили с 37% повече от тези в Съединените 
щати, които са индексирани спрямо цените от 2005 г.  
До 2020 г. се очаква поне 1,4 млн. допълнителни ев-
ропейски домакинства да бъдат в енергийна бедност. 
Програмите за търговия с емисии и програмите за 
чиста енергия в ЕС не намалиха значително емисиите, 
а по-скоро драстично повишиха цените на енергията, 
увеличиха националния дълг, изгониха бизнеса от Ев-
ропа, доведоха до огромни загуби на работни места и 
безработица, значително увеличиха енергийната бед-
ност, измамите и корупцията. Това икономическо не-
разположение от своя страна направи Европа по-мал-
ко способна да изразходва средства за националните 
им отбранителни нужди и допринесе за отслабването 
на многостранните организации за отбрана като НАТО. 
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та, който вреди на живота на семействата и който 
всъщност не помага на околната среда.“ Отмяната ще 
спести на австралийските избиратели и бизнеса око-
ло 9 млрд. долара (8,4 млрд. щатски долара) годишно. 
Жителите на Австралия откриха, че опитът с данъка 
върху въглеродните емисии включва увеличаващи 
цени на електроенергията, нарастваща безработица, 
повишаване на данъка върху дохода и допълнителни 
разпоредби за командване и контрол. Цените на елек-
троенергията нараснаха с 15% през годината (което 
включва най-голямото тримесечно увеличение), а 
компаниите уволниха работници заради данъка. 

Освен това, правителствените данни показват, че да-
нъкът не е намалил нивото на емисиите на въглеро-
ден диоксид от произведената в Австралия вътрешна 
енергия, което не е изненадващо, тъй като според да-
нъка върху въглеродните емисии вътрешните емисии 
на Австралия не се очаква да паднат под текущите 
нива до 2045 г. 

ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ СУБСИДИИ В ЕВРОПА

Като част от усилията на Европа да намали емисиите 
на парникови газове, в съответствие с Протокола от 
Киото, ЕС определи мандати за производство на въз-
обновяеми източници (20% от електроенергията да се 
генерира чрез възобновяема енергия до 2020 г.), съ-
четано със сериозни възобновяеми субсидии като ан-
гажименти. Европейците откриха, че тези субсидии са 
нараснали твърде много, нараняват икономиката им 
и в резултат на това те намаляват субсидиите. Всъщ-
ност разходите станаха толкова огромни, че прави-
телствата в европейските държави преподписват ед-
ностранно договорите си с фирмите за възобновяема 
енергия. Испания например изключи клаузите, които 
гарантират изключително висока цена за възобновя-
ема енергия, заменяйки ги с определящи по-ниска или 
без субсидия, в зависимост от обстоятелството. 

За да стимулира възобновяемите енергийни източни-
ци в ИСПАНИЯ, правителството прие законодателство 
за достигане на 20% от производството на електриче-
ска енергия от квалифицирана възобновяема енергия 
до 2010 г. За да постигне тази цел, правителството 
установи, че е необходимо да осигури стимули за га-
рантиране на навлизането на възобновяема енергия 
на пазара,  включително осигуряване на по-високи 
пазарни ставки за електроенергия от възобновяеми 
източници и изискване дружествата за електроснаб-
дяване да закупуват цялата произведена възобновя-
ема енергия. През 1994 г. Испания прилага нови та-
рифи, за да стимулира развитието на възобновяемата 
си индустрия, като предостави дългосрочни договори 
на собствениците възобновяеми източници с цени 
над пазарните за произведената електроенергия. Тъй 
като възобновяемите технологии обикновено струват 
повече от конвенционалните технологии за изкопае-
ми горива, правителството гарантира, че на собстве-
ниците на възобновяеми енергийни източници ще им 
бъдат признати по-високи. Но тъй като истинските 
разходи за възобновяема енергия никога не са били 
прехвърляни на потребителите на електроенергия в 

Испания, правителството трябваше да намери начин 
да осъществи плащанията за възобновяема енергия 
и приходите от електроенергия.

От 2000 г. Испания предостави на производителите 
на възобновяеми източници 41 млрд. долара повече 
за тяхната мощност, отколкото е получила от своите 
потребители. (За справка, икономиката на Испания е 
около 1/12 от размера на американската икономика.) 
През 2012 г. несъответствието между комуналните 
плащания към възобновяемите производители на 
енергия и приходите, които те са събрали от клиенти, 
са били 5,6 млрд. евро (7,3 млрд. долара), въпреки въ-
веждането на 7%-ен данък върху производството. 

Този масов дефицит не трябва да е изненада. В про-
дължение на пет години IER предупреждава за този 
проблем, след като д-р Габриел Калзада пусна своя 
статия за ситуацията в Испания и даде показания 
пред Конгреса. Той откри, че програмата на „зелените 
работни места“ в Испания доведе до загуба на работ-
ни места другаде в икономиката на страната. За всеки 
инсталиран „зелен“ мегават, средно 5,28 работни мес-
та бяха загубени в испанската икономика; за всеки 
инсталиран мегават вятърна енергия са загубени 4.27 
работни места; и за всеки мегават от  инсталирани 
слънчеви панели бяха загубени 12,7 работни места. 
Въпреки че може да изглежда, че слънчевата енергия 
наема много работници в строителството на центра-
лите, в действителност тя изразходва голямо количе-
ство капитал, което би създало много повече работ-
ни места в други части на икономиката. Проучването 
установи също, че 9 от 10 работни места в производ-
ството на възобновяеми източници са временни. 

Испанската младежка безработица (под 25-годишна 
възраст) достигна 57,7% през ноември 2013 г., надми-
навайки равнището на безработица в Гърция от 54,8% 
през септември 2013 г. 

Испанското правителство не вярваше на д-р Кал-
зада преди 5 години, но сега се сблъска с реал-
ността. За да възстанови загубените приходи от 
екстравагантните субсидии, испанското правител-
ство приключи своята програма с тарифи за въз-
обновяеми източници, която плати на собствени-
ци им изключително висока гарантирана цена за 
тяхната мощност, както се вижда от дефицита.  
В момента възобновяемите енергийни източници в 
Испания получават пазарната цена плюс субсидия, 
която страната смята за по-„разумна“. Печалбите на 
компаниите са ограничени при възвръщаемост от 
7,4%, след което собствениците на възобновяеми из-
точници трябва да продават ел. енергия на пазарни 
цени. Мярката е с обратна сила към момента, когато 
възобновяемата централа е построена. 

Освен това вятърните проекти, изградени преди 2005 
г., вече няма да получават никаква форма на субси-
дия, което засяга повече от една трета от вятърни-
те проекти на Испания. В резултат на действията на 
правителството да се възползва от своите субсидии 
и подкрепа, в Испания вятърният сектор е уволнил 
20 000 работници. Испанското правителство също 
намали субсидиите за слънчева енергия, като субси-
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дира само 500 мегавата нови слънчеви проекти, кое-
то е по-малко от 2400 мегавата през 2008 г. В нейния 
слънчев сектор, в който някога бяха заети 60 000 ра-
ботници, сега работят само 5 000. През 2013 г. слънче-
вите инвестиции в Испания спаднаха с 90% от нивото 
ѝ от 10 млрд. долара за 2011 г. 20%-овият дял на въз-
обновяемата енергия на Испания от производството 
на вятърна и слънчева енергия дойде с много висока 
цена за страната. 

В ГЕРМАНИЯ, като част от енергийната трансформа-
ция на страната, на електроенергийните услуги е въз-
ложено да произвеждат 35% от електроенергията си 
от възобновяеми източници до 2020 г., 50% до 2030 
г., 65% до 2040 г. и 80% до 2050 г. За да насърчи про-
изводството на възобновяема енергия, германското 
правителство въведе начална тарифа, дори преди 
Испания. През 1991 г. Германия прие Закона за елек-
троенергия, който постановява, че възобновяемите 
енергийни източници „имат приоритет в мрежата и че 
инвеститорите във възобновяеми енергийни източни-
ци трябва да получат достатъчно обезщетение, за да 
осигурят възвръщаемост на своята инвестиция, неза-
висимо от цените на електроенергията на борсата за 
електроенергия“. С други думи, от комуналните услуги 
се изисква да купуват електроенергия от възобновя-
еми източници при по-високи пазарни цени. Напри-
мер, слънчевите фотоволтаици са имали тарифа с 
цена от 43 евроцента за киловатчас (0,59 щатски до-
лара за киловатчас), над 8 пъти цената на едро и над 
четири пъти по-голяма от тарифата за ел. енергия от 
морски вятър. Следващ закон, приет през 2000 г., За-
конът за възобновяемата енергия (ЕЕГ), удължи срока 
на тарифите с 20 години. 

Първоначално, за да позволи на технологиите за про-
изводство на вятърна и слънчева енергия да се раз-
вият в конкурентни индустрии, Германия планира да 
удължи експлоатационния живот на своята съществу-
ващ ядрена енергетика средно с 12 години. Но ядре-
ната авария Фукушима в Япония, причинена от цуна-
ми, промени плановете на Германия и страната бързо 
затвори 8 ядрени реактора и постепенно прекратява 
експлоатацията на останалите си 9 реактора до 2022 
г., оставяйки бъдещото производство на електроенер-
гия в страната най-вече на възобновяема енергия и 
въглища. 

Потреблението на въглища в Германия през 2012 г. 
беше най-високото от 2008 г. насам, а електроенерги-
ята от кафяви въглища (лигнитни въглища) през 2013 
г. достигна най-високото си ниво от 1990 г. насам, 
когато въглищните централи от Източна Германия за-
почнаха да се спират. Германското производство на 
електроенергия от въглища се увеличи, за да компен-
сира загубата на бързо затворените ядрени съоръже-
ния. Германия сега изгражда нов капацитет на въгли-
ща с бързи темпове, като одобрява 10 нови въглищни 
централи, които ще бъдат пуснати в експлоатация в 
рамките на следващите 2 години за справяне със скъ-
пото производство на природен газ и високите раз-
ходи и ненадеждността на възобновяемата енергия. 
В резултат на това въглеродният диоксид емисиите 
се увеличават. През 2013 г. емисиите на въглероден 

диоксид в Германия са се увеличили с 2,4%  спрямо 
нивата от 2012 г. 

Докато САЩ използват евтин собствен природен газ 
за намаляване на производството на въглища, в Гер-
мания цената на природния газ е висока, тъй като се 
закупува на цени, конкурентни на петрола. Освен това 
Германия се притеснява от доставките си на приро-
ден газ, тъй като получава значителни количества от 
Русия. Докато местните ресурси от шистов газ са ал-
тернатива, особено след като германците са пионери 
за хидравлично разрушаване и използват технологи-
ята за извличане на шистов газ от 60-те години на ми-
налия век, германският министър на околната среда 
предложи забрана за хидравлично разрушаване до 
2021 г. в отговор на позицията на Зелената партия . 
Според Администрацията за енергийна информация 
Германия разполага с 17 трилиона кубически фута 
технически усвоими ресурси от шистов газ. 

Германия има някои от най-високите разходи за елек-
троенергия в Европа и потребителите ѝ стават енер-
гийно бедни. През 2012 г. средната цена на електрое-
нергията в Германия е била 36,25 цента за киловатчас, 
в сравнение с едва 11,88 цента за американските до-
макинства. Освен високите цени на тока, германците 
плащат по-високи данъци, за да субсидират скъпата 
зелена енергия. Таксата за доплащане на възобновяе-
мата енергия в Германия, която облага допълнително 
с данъци домакинствата за субсидиране на произ-
водството на възобновяема енергия, нараства с 50% 
между 2012 и 2013 г. - от 3,6 цента (4,97 цента в САЩ) 
на 5,28 цента (6,7 цента) на киловатчас, струва на 
немско четиричленно семейство около 250 евро (324 
долара) годишно, включително данък върху продаж-
бите. Германското правителство вдигна надбавката 
отново в началото на 2014 г. с 18% до 6,24 евро цента 
на киловатчас (8,61 цента в САЩ), което представлява 
около една пета от сметки за жилищните комунални 
услуги, което прави общата тарифна поддръжка за 
2014 г. равна на 21,5 млрд. евро (29,6 млрд. долара). 
В резултат на това 80 германски комунални услуги 
трябваше да повишат средно с 4% цената на електрое-
нергията през февруари, март и април 2014 г. Бедните 
страдат непропорционално от по-високите разходи за 
енергия, защото харчат по-висок процент от доходите 
си за енергия.

Около 800 000 германци са прекъснали енергията си 
поради невъзможност да плащат за увеличаващите 
се разходи за нея, включително 200 000 от дългосроч-
но безработните в Германия. Това е още една ката-
строфа. На по-малко населените територии на север 
в Германия са изградени големи офшорни вятърни 
централи и електричеството трябва да се транспор-
тира до потребителите на юг. Но 30 вятърни турбини 
край остров Боркум в Северно море работят, без да 
са свързани към мрежата, тъй като се очаква свърз-
ващият кабел да бъде завършен някъде по-късно тази 
година.

Освен това, морското дъно трябва да бъде почистено 
от изоставени боеприпаси от Втората световна война, 
преди да може да се положи кабел до брега. Забавяне-
то ще добави 27 млн. долара към 608 млн. долара раз-
ходи за вятърния парк. И, за да се предпазят турбини-
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те да не ръждясват, турбините се управляват с дизел. 
Енергийната мрежа на Германия беше натоварена от 
нови проекти за вятърна и слънчева енергия в и из-
вън морето, което принуждава правителството да ин-
вестира до 27 млрд. долара през следващото десети-
летие за да изгради около 1700 мили електропроводи 
с голям капацитет и да модернизира съществуващи-
те електропреносни мрежи. Реалността е, че не само 
възобновяемата енергия е по-скъпа, но и изисква 
скъпи инвестиции в пренос, каквито съществуващите 
източници не правят, като по този начин се усложнява 
въздействието върху потребителите и бизнеса. 

Германия знае, че са необходими реформи. На 29 
януари германският кабинет подкрепи план за нови 
търговски и промишлени възобновяеми енергийни 
генератори, които да платят такса за консумираната 
електроенергия. Като част от реформата на Закона за 
възобновяемите енергийни източници, предложение-
то би начислявало на производителите 70% от доп-
лащането на субсидията за възобновяеми източници 
(т.е. 6,24 евро цента на киловатчас). Според предло-
жението първите 10 мегаватчаса ще бъдат освобо-
дени за собствениците на слънчеви фотоволтаични 
проекти, които са до 10 киловата. Според германската 
асоциация на индустрията за слънчева енергия около 
83% от слънчевите генератори ще бъдат подложени 
на новото решение. Друга реформа, която се обмисля, 
е намаляване на тарифата за захранване от текущата 
средна стойност от 17 цента (23,47 цента в САЩ) на ки-
ловатчас до 12 цента (16,56 цента в САЩ) на киловат-
час. На 11 юли горната камара на Германия на парла-
мента е приела промени в Закона за възобновяемите 
енергийни източници, които ще влязат в сила, както 
е планирано на 1 август. Законът намалява субсиди-
ите за нови зелени електроцентрали и разпределя 
надценката над цената на електроенергията по-равно 
между бизнеса. 

За разлика от Испания и Германия, ОБЕДИНЕНОТО 
КРАЛСТВО започна своята програма за подаване на 
тарифи за стимулиране на възобновяемата енергия 
сравнително късно, през 2010 г. Водноелектрически, 
слънчеви и вятърни енергоизточници имат опреде-
лени тарифи надвишаващи пазарните цени, по които 
електроснабдителните дружества трябва да плащат 
за електрическата енергия. Подобно на другите стра-
ни, Великобритания има мандат за възобновяема 
енергия. Обединеното кралство е насочено към 15% 
дял на енергия, генерирана от възобновяеми източни-
ци в брутното крайно потребление на енергия и 31% 
дял от потреблението на електроенергия от  възобно-
вяеми източници до 2020 г. Великобритания генерира 
около 12% от електроенергията си от възобновяема 
източници днес. Увеличената енергия от възобновя-
еми източници ще струва на потребителите 120 па-
унда годишно (около 200 долара) над сегашната им 
средна сметка за енергия от 1420 паунда (2362 дола-
ра). 

Обединеното кралство затваря електроцентралите, 
работещи с въглища, за да намали емисиите на въ-
глероден диоксид в полза на възобновяемата енер-
гия. Във Великобритания са затворени 8200 мегавата 

електроцентрали с въглища, като останалите 13 000 
мегавата са изложени на риск през следващите 5 го-
дини, според Конфедерацията на производителите на 
въглища във Великобритания. Енергийният регулатор 
на Обединеното кралство се притеснява, че количе-
ството на мощността над пиковото търсене тази зима 
ще бъде под 2% - много ниска, страшна сума за лицата, 
натоварени да поддържат светлините - и най-ниската 
в Западна Европа. От януари 2016 г. Европейският 
съюз ще изисква ТЕЦ да добавят допълнително обо-
рудване за намаляване на емисиите в инсталациите 
или да ги затворят до 2023 г. или след като те работят 
17 500 часа. Тъй като оборудването е скъпо, струва 
над 100 млн. паунда (167 млн. долара) на гигавата 
мощност, само един производител на електроенергия 
във Великобритания е избрал да инсталира необхо-
димата технология. Очаква се повечето от съществу-
ващите инсталации за изгаряне на въглища да бъдат 
затворени, тъй като във Великобритания от началото 
на 70-те години на миналия век е построена само една 
електроцентрала на въглища.

За да се справи с въпроса за надеждността, правител-
ството на Обединеното кралство е домакин на търг за 
резервно захранване, но не е ясно как ще работи. Спо-
ред Министерството на енергетиката и изменението 
на климата, производителите на електроенергия ще 
могат да наддават на търг, който ще се проведе този 
декември, за да осигурят резервно захранване за 
2018 г. Очаква се програмата, наречена пазар на ка-
пацитет, да осигури достатъчен капацитет и сигурност 
на доставките. Отделът изчислява, че енергийната ин-
дустрия на Обединеното кралство се нуждае от около 
110 млрд. лири (184 млрд. долара) инвестиции през 
следващите 10 години. 

Фондацията за възобновяема енергия (REF) изчис-
лява, че понастоящем потребителите плащат над 1 
млрд. британски лири (1,66 млрд. долара) годишно 
субсидии на производителите на енергия от възобно-
вяеми източници - два пъти цената на едро на елек-
троенергията. Очаква се тези субсидии да нараснат 
до 6 млрд. британски лири (10 млрд. долара) годишно 
до 2020 г., за да се постигне целта от 30% за осигу-
ряване на електроенергия от възобновяема енергия. 
В резултат на това нарастващ брой домакинства във 
Великобритания са в енергийна бедност. През 2003 
г. приблизително 6% от населението на Обединено-
то кралство беше в енергийна бедност; десетилетие 
по-късно почти една пета от населението на страната 
е в енергийна бедност.

В резултат на това правителството предложи въз-
обновяемите компании да продават електроенергия-
та си в националната мрежа по конкурентна система 
за наддаване. Новото предложение ограничава об-
щия размер на субсидиите за зелена енергия, които 
по-рано бяха ефективно неограничени. Намаляването 
на субсидиите доведе до планове за премахване на 
възобновяеми източници на фона на твърденията, 
че предложението ще направи бъдещото развитие на 
възобновяемите източници нерентабилно. 

Обединеното кралство намалява както нивото на тех-
ните такси за подаване, така и продължителността 
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на времето, когато са на разположение. В сила от 1 
юли 2013 г. тарифата за цените на електричеството, 
генерирана от слънчева енергия, е намалена от 15,44 
пенса (24 цента в САЩ) на 14,90 пенса на киловатчас. 
През октомври 2011 г. тя е била 43,3 пенса (67,5 цен-
та в САЩ) на киловатчас - почти три пъти цената на 
едро. Също така, времето за получаване на субсидия-
та се намалява - например, ще бъде 15 години вместо 
20 години за вятърни паркове, построени след 2017 г. 
Намаленията показват, че първоначалните субсидии 
са били прекомерни и че вятърните турбини едва ли 
ще имат икономически живот от 20 години. Но според 
Комитета за изменение на климата (CCC) без по-стро-
ги действия Великобритания ще пропусне целта си 
за намаляване на емисиите с 31%, като вместо това 
ще намали само с 21%, което ще попречи на изпълне-
нието на ангажимента за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 80% от 1990 г. до 2050 г. CCC при-
зова за по-голям напредък в изолацията на домовете, 
насърчавайки поемането на термопомпи от наземни 
източници и въздух и инвестиции в подкрепа на елек-
трически превозни средства. Той също така призова 
Обединеното кралство да прекрати „високата степен 
на несигурност“ относно подкрепата си за възобновя-
ема енергия и да предостави финансиране за комер-
сиализиране на морския вятър.

ИТАЛИЯ подобно на Германия и Испания  също e из-
ползвала такси за поддръжка, за да стимулира раз-
витието на възобновяеми източници, но го намира за 
твърде скъпо. През 2005 г. Италия въвежда своя план 
за субсидиране на слънчевата енергия, като осигуря-
ва  премии от 0,445 евро (0,60 щатски долара) до 0,490 
евро (0,66 щатски долара) на киловатчас. Тази субси-
дия допринася за изграждането на повече от 17 000 
мегавата слънчев капацитет. През 2011 г. соларният 
пазар на Италия е бил най-големият в света, но този 
пазар се забави поради премахването на субсидиите. 

Италия преустанови отпускането на тарифи за нови 
инсталации след 2013 г., тъй като програмата за суб-
сидиране достигна бюджетната си граница - 6,7 млрд. 
евро (8,9 млрд. долара) от 6 юни 2013 г. Законът огра-
ничава над пазарни проценти за слънчева енергия 
месец след достигане на предвидения праг. Без та-
рифи италианският соларен пазар зависи от нетното 
измерване (където потребителите могат да продават 
енергията, която сами генерират в мрежата) и отчис-
ленията за данък върху дохода за подпомагане. 

Италия предприе и други мерки. През 2012 г. прави-
телството наложи на всички производители на слън-
чева енергия 5% данък за киловатчас върху цялата 
консумирана енергия. Правителството също така 
намали покупателната способност от слънчевите са-
могенератори, когато тяхната продукция надхвърли 
необходимата. Тези разпоредби бяха следвани през 
2013 г. от правителството, което въведе „данък Робин 
Худ“ от 10,5% за производителите на възобновяема 
енергия с над 3 млн. евро (4,14 млн. долара) приходи и 
приходи над 300 000 евро (414 000 долара).

Според соларната индустрия на Италия, резултатът от 
тези и други промени е скокът на фалити и масово на-
маляване на слънчевите инвестиции. 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ДЪРВЕСИНА В ЕВРОПА 

Освен стимулиране на производството на вятърна и 
слънчева енергия, ЕС също така консумира дърва, за 
да изпълни своя план за възобновяемост от 20% на 
енергия от възобновяеми източници до 2020 г. Според 
икономисти, дървесината, горивото на доиндустриал-
ните общества, представлява около половината от 
всички възобновяеми източници на енергия, консуми-
рана в Европейския съюз под някаква или друга фор-
ма - пръчки, пелети, дървени стърготини. Например в 
Полша и Финландия дървесината доставя повече от 
80% от търсенето на енергия от възобновяеми източ-
ници. В Германия, въпреки тласъка и субсидирането 
на вятърната и слънчевата енергия, 38% от потребле-
нието на изкопаеми горива идва от дървесината. 

Според International Group Markets Group, Европа е 
консумирала 13 млн. t дървесни пелети през 2012 г. 
и се очаква нейното търсене да нарасне до 25 до 30 
млн. t годишно до 2020 г. Според Националната асо-
циация за дърва за огрев, европейската консумация 
на дървесни пелети през 2012 г. се равнява на над 4 
млн. „големи“ дървета и над 8 млн. дървета със сре-
ден размер. 

Тъй като Европа не произвежда достатъчно дървен 
материал, за да отговори на това търсене, вносът на 
дървесни пелети се увеличава. Те са се увеличили с 
50% през 2010 г. Според Европейския пелетен съюз, 
глобалната търговия с дървесни пелети се очаква да 
нарасне пет- или шесткратно до 60 млн. t до 2020 г. 
Голяма част от това ще дойде от нови предприятия из-
носители на дървесина, които процъфтяват в Западна 
Канада и южната част на САЩ. Според доклад на Wood 
Resources International, южната част на САЩ надмина 
Канада миналата година като водещ износител на 
дървесни пелети за Европа, изнасяйки над 1,5 млн. t. 
Очаква се този износ да достигне 5,7 млн. t през 2015 
г. През третото тримесечие на 2012 г. три компании 
обявиха плановете си за нови инсталации за пелети в 
Грузия, а шест други бяха в процес на изграждане на 
юг, заедно добавяйки 4,2 млн. t капацитет до 2015 г. 

Увеличението на потреблението на дървесина предиз-
вика ескалация в цени. Според данни, публикувани от 
Argus Biomass Markets, индекс на цените на дървесни-
те пелети се е увеличил с 11%, от 116 евро (152 дола-
ра) на тон през август 2010 г. на 129 евро (169 долара) 
на тон в края на 2012 г. В края на 2011 г. цените на 
твърдата дървесина от Западна Канада са се увели-
чили с около 60%. 

Използването на дървесина в Европа обаче не е неу-
трално относно въглеродните емисии. На теория, ако 
биомасата, използвана за производство на електри-
чество, идва от енергийни култури, въглеродът, гене-
риран от изгарянето, ще бъде компенсиран от въгле-
рода, който се усвоява и съхранява в новозасадените 
култури, което прави процесът въглеродно-неутрален.  
Дървесината, която Европа използва, произвежда въ-
глероден диоксид чрез изгаряне в ТЕЦ и при произ-
водството на пелетите, което включва смилането на 
дървесината, превръщането ѝ в тесто и подаването му 
под налягане. Процесът на производство на пелети-
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те, изгарянето им и транспортирането им произвежда 
около 200 килограма въглероден диоксид за всеки 
мегават час произведена електроенергия. Изследо-
вател от Принстънския университет изчисли, че ако 
цели дървета се използват за производство на енер-
гия, те ще увеличат въглеродните емисии в сравнение 
с въглищата със 79% за 20 години и 49% за 40 години 
и че няма да има намаляване на въглерода в продъл-
жение на 100 години докато заместващите ги дървета 
достигнат зрялост. 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Европа се притеснява от това, че непрекъснато полу-
чава 30% от своите доставки на природен газ от Ру-
сия.  Вместо да използва хидравлично разрушаване 
и хоризонтално сондиране за шистов газ, тя търси 
Съединените щати да изнасят СПГ/втечнен газ за тях. 
Според изтекъл документ Европейският съюз много 
ясно заявява своето желание да внася повече нефт 
и природен газ от Съединените щати в дискусиите от-
носно трансатлантическото търговско и инвестицион-
но партньорство (TTIP). ЕС оказва натиск върху Съ-
единените щати да премахнат забраната си за износ 
на суров нефт и да улеснят износа на природен газ в 
Европа. ЕС подчертава ролята на TTIP за „засилване 
на сигурността на доставките“ на енергия за стра-
ните членки, като посочва политическата ситуация 
в Украйна като ключова причина за облекчаване на 
правилата срещу американския износ. «Настоящата 
криза в Украйна потвърждава деликатната ситуация, 
пред която е изправен ЕС по отношение на енергийна-
та зависимост», се посочва в документа. „Разбира се, 
ЕС ще продължи да работи за собствената си енергий-
на сигурност и да разшири стратегията си за диверси-
фикация. Но подобни усилия започват с най-близките 
си съюзници.“. 

ЕС може да започне с разработването на ресурсите 
си от шистов газ в своите страни-членки. Според Ад-
министрацията за енергийна информация Европа има 
приблизително 470 трилиона кубически фута техниче-
ски възстановими ресурси от шистов газ. Около 80% 
от американските ресурси са оценени на 567 трили-
она кубически фута.  Както беше споменато по-рано, 
Германия предложи забрана срещу хидравлично раз-
рушаване до 2021 г. Франция, която притежава втори-
ят най-голям оценен ресурс за шистов газ в Европа, 
има забрана за хидравлично разбиване поне през 
2017 г., а България също забранява хидравличното 
разрушаване. Полша, която има най-големите техни-
чески възстановими ресурси на шистов газ с 148 три-
лиона кубически фута, се интересува от разработва-
нето на тези ресурси, но има проблеми с геологията, 
демонстрирани от лоши резултати от проучвателно 
сондиране. Няколко други европейски държави сега 
са заинтересовани да развиват своите ресурси от ши-
стов газ, като Обединеното кралство, Холандия, Дания 
и Румъния, но никое от европейските усилия за проуч-
ване на шистов газ не е близо до готовност за търгов-
ско развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Washington Post посочи: „Режимите за ограничаване 
и търговия (с квоти) имат предимства, по-специално 
възможността за ограничаване на емисиите и инте-
грация с други страни. Но те са сложни и податливи на 
лобизъм и специални пледоарии и не гарантират ус-
пех.“ Европейският съюз установи, че това е така, тъй 
като тяхната програма за ограничаване и търговия не 
постигна планираните цели, но направи много компа-
нии по-богати, което от своя страна доведе до по-ви-
соки цени на енергията за потребителите. Други про-
грами за „зелена“ енергия имат подобни резултати в 
производството на по-високи цени на електроенергия 
и големи субсидии за технологии, които допринасят 
за покриване само на малки количества от необходи-
мата електроенергия на техните страни. Държавите, 
които въведоха тези програми, счетоха, че те са много 
скъпи и сега намаляват тези субсидии, защото прави-
телствата и потребителите не могат да си ги позволят. 

Не е ясно, каква полза са постигнали политиките на ЕС 
и Австралия за климата и „зелената“ енергия. Всяко на-
маляване на емисиите на въглероден диоксид, което 
постигат страните, ще бъде напразно, защото общите 
емисии на парникови газове в световен мащаб ще се 
увеличат, тъй като Китай, най-големият производител 
в света на емисии на въглероден диоксид, както и дру-
ги развиващи се страни продължават да подобряват 
икономиките си чрез използване на изкопаеми горива.  
Тези развиващи се страни смятат, че е техен ред да 
развият своите икономики и да осигурят енергия на 
своите граждани, много от които дори нямат електри-
чество. В резултат на това те или отказват да участ-
ват в глобални програми за изменение на климата, 
или имат опит в неприлагането на такива програми. 

Климатичните политики както на Европа, така и на 
Австралия не само повишиха цените на енергията си, 
но и навредиха на техните икономики и намалиха въз-
можностите за сигурност. Тъй като Европа е зависи-
ма от природния газ от Русия, тя тайно поиска от САЩ 
да ускорят прегледа на молбите за втечнен природен 
газ. Европа явно се притеснява от по-нататъшната ру-
ска агресия и наличието на своите доставки на при-
роден газ.

Австралия научи и отмени своя данък върху въгле-
родните емисии с одобрението на Сената на 17 юли 
2014 г. Според Тони Абът, министър-председател на 
Австралия, съобщавайки новината на гражданите на 
Австралия за приемането на законодателството за 
отмяна, заявява: „Ние изпълняваме ангажиментите 
си към вас и изграждаме силна и просперираща ико-
номика за сигурна Австралия. 

Европа и САЩ трябва да се научат, че енергийната си-
гурност изисква енергийно разнообразие. Например, 
по време на застудяването в североизточната част на 
САЩ през изминалата зима, цените на природния газ 
се увеличиха 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.
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П рез 2020 г. символично се отбелязва 85-тата годишнина 
на видния български учен в областта на минните науки 
с международна известност професор, доктор на техни-

ческите науки Георги Шушулов. Проф. Шушулов е защитил ди-
сертационни трудове по Системи на управление на Минно-обо-
гатителен комбинат за получаване на научната степен „доктор“ 
и по Оценка на качеството и надеждността на решенията за 
присъждане на научното звание професор и „доктор на техни-
ческите науки“. Проф. Шушулов е участвал с доклади в сесии на 
Световния минен конгрес: в София, в Акапулко (Мексико), в Ис-
танбул (Турция), на Световния конгрес по геология в Рио де Жа-
нейро (Бразилия) и по Минна безопасност в Рио в Невада (САЩ). 
Действителен член на Академията по екология и безопасност на 
жизнената дейност (1998-2016).

Проф. Шушулов има над 120 публикации в български и чуждес-
транни научни издания по актуални проблеми на производство-
то и управлението в минното дело, на оценка на степента на из-
вличане при добива и първичната преработка на минералните 
суровини, на технологиите за добив, на производствените мощ-
ности и др. Ръководил е лично и е участвал в разработването на 
Национална програма и Стратегия за производството на мине-
рални суровини в България. 

За постигнати високи професионални резултати, по предложе-
ние на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България, 
е награден с престижното отличие Златна значка „Проф. д-р 
Асен Златаров“ и е Почетен член на Научно-техническия съюз 
по минно дело, геология и металургия.

Научните и професионални приноси на проф. дтн Георги Шу-
шулов в минното дело в България, оценявани от дистанцията 
на времето се потвърждават от доказаните резултати по опол-
зотворяването на минералните суровини от добива до ком-
плексното им отражение в инвестиционните решения. 

НТС по минно дело, геология и металургия 
Председател д-р инж. Кремена Деделянова

ЗА 85-ТАТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО  
НА ПРОФ. ДТН ГЕОРГИ ШУШУЛОВ
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та, национални програми и стратегии в перспектива 
до 20 години напред.

Бил е на специализация в подземни рудници на Русия, 
Украйна, Полша, Германия, САЩ и Индия. Има над 120 
научни публикации в български и чуждестранни на-
учни издания. Участва с научни доклади в повече от 
30 конгреси, конференции и симпозиуми, включител-
но Световния минен конгрес и Световния конгрес по 
геология в САЩ, Русия, Турция, Полша, ЮАР, Чехия, 
Германия, Румъния, Индия, Австралия, Мексико, Бра-
зилия и България.

Всичките му публикации са предимно в областта на 
технологиите за подземен добив на рудни минерални 
суровини, минната екология, безопасността на труда 
и икономиката при добива и преработката на мине-
ралните суровини. През 1998 г., по предложение на 
Българското отделение към Международната акаде-
мия на науките по екология и безопасност, е предста-
вена и утвърдена кандидатурата му за действителен 
член на Академията, какъвто е повече от 12 години.

Като хабилитирано лице изготвя рецензии на доктор-
ски дисертации, прави оценки, експертизи и прогно-
зи.

През целия период на професионалната си дейност, 
активно участва в обществения живот на органи-
зациите, в които работи или на които сътрудничи – 
(напр. „Нипроруда“ от основаването му).

Член е на Специализирания научен съвет по минни 
науки към Висшата атестационна комисия на Минис-
терския съвет; председател на Националното бюро 
по минна топлофизика към Световния минен кон-
грес; експерт по програмна и институционална акре-
дитация към Националната агенция за оценяване и 
акредитация при Министерския съвет; дългогодишен 
член на Управителния съвет на Научно-техническия 
съюз по минно дело, геология и металургия, а през 
последните четири години и председател на Контрол-
ния съвет на Съюза.

Награждаван е, по предложение на НТС по минно 
дело и геология, с престижни отличия като „Проф. 
д-р Асен Златаров”, а във връзка със 75-годишнината 
му е удостоен със званието „Почетен член на Науч-
но-техническия съюз по минно дело, геология и ме-
талургия“ към Федерацията на Научно-техническите 
съюзи в България. 

Дългогодишен член на редакционния съвет на списа-
ние „Минно дело и геология“.

Проф. Шушулов на действие е участвал в доказване-
то на минно-суровинния потенциал на България към 
момента и в бъдеще, не само с изследователската 
си дейност, но и с разработване на стратегически 
решения, потвърдили се във времето. Най-сигурно 
доказателство за това е интересът от инвеститори и 
от младите хора към широкия спектър от минерални 
суровини.

От колегите

Георги Найденов 
Шушулов е роден 
на 15 септември 

1935 г. в гр. София. 
Баща му е военен, ко-
мандир на полк през 
Втората световна 
война, награден с Ор-
ден за храброст. Май-
ка му е химик, научен 
сътрудник в НИИ по 
силикатна промиш-
леност и строителни 
материали към би-
вшето Министерство 

на леката промишленост. Има брат и сестра. Брат 
му – Константин Шушулов е професор, доктор на тех-
ническите науки. Той е преподавател в Техническия 
университет в София по ядрена енергетика и дълги 
години председател на Националната електриче-
ска компания и Държавната агенция за енергийно и 
водно регулиране. Сестра му – Лиляна Шушулова – 
сега Латева, е специалист по технология на шиваш-
кото производство, беше главен инженер на завод 
„Витоша” в София.

Георги Шушулов е завършил Минно-геоложкия уни-
верситет „Св. Иван Рилски” в София през 1958 г. (то-
гава Минно-геоложки институт), специалност „Разра-
ботване на полезни изкопаеми”. Първоначалната му 
професионална ориентация и производствен опит, 
след завършване на университета, е по подземен до-
бив на метални суровини. Работи в „Бургаски медни 
мини” – клон „Росен” и клон „Малко Търново”, и в Дър-
жавно минно предприятие „Устрем”, Тополовград, 
като главен инженер и началник на рудник „Устрем“ – 
тогава един от най-големите подземни рудодобивни 
рудници в България.

През 1971 г. защитава дисертация и получава обра-
зователната и научна степен „доктор” (тогава „канди-
дат на техническите науки”). През 1980 г. участва в 
обявен от Института „Нипроруда” конкурс и получава 
научното звание „старши научен сътрудник ІІ-ра сте-
пен”. През 1990 г. успешно защитава втора (голяма) 
дисертация и получава научната степен „доктор на 
техническите науки”, а през 1994 г., след участие в 
конкурс, обявен също от „Нипроруда”, получава науч-
ното звание „старши научен сътрудник І-ва степен”.

Като главен проектант в института „Нипроруда” през 
периода 1975 – 1998 г. ръководи проектирането или 
реконструкцията на повече от 50 подземни рудодо-
бивни рудници от системата на бившето Държавно 
стопанско обединение „Цветна металургия и рудо-
добив” в предприятията: „Бургаски медни мини”, 
„Горубсо”, „Устрем”, „Маджарово”, „Кошава” и други. 
Ръководи и участва лично в изпълнението на голям 
брой научни разработки: национални стратегии, дъл-
госрочни прогнози и програми за развитие минния 
отрасъл, на производствената дейност на отдел-
ни минни предприятия, както и за добива на рудни, 
нерудни и скално-облицовъчни материали в страна-
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Минните самосвали Volvo съчетават в себе си технологии от последно 
поколение и традиция, доказана във времето. Следвайки своите основни 
принципи Volvo разработи мощни, икономични, продуктивни и безопасни 
машини с минимално влияние върху околната среда. Те са желан партньор 
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