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Уважаеми членове, скъпи колеги,
Честита Коледа!

Успешна Нова 2021 година!
Ръководството на  Научно-техническия съюз по минно дело, 

геология и металургия
пожелава на вас и вашите семейства
много здраве, радост и благополучие!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми преподаватели, 
студенти, колеги и партньори,
Поздравявам Ви с настъпващите коледни 
и новогодишни празници!
Нека ги посрещнем с вяра в собствените сили, 
с мисъл за доброто, което можем да дадем 
и благодарност за всичко постигнато.
Бъдете здрави и успешни!

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



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

 НАЙ-СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТЯТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
на целия екип и многобройните делови партньори на компанията!

Нека светлият празник донесе много здраве, добрина и 
сбъднати молитви за всяко семейство!

С вяра, разум и солидарност ще преодолеем предизвикателствата,  
пред които всички сме изправени, 

за да мечтаем и успяваме заедно и през Новата 2021 година!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ 
ОТ МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ! 

ЗДРАВА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Жива и здрава Коледа!
Честита и благословена

нека да бъде Новата 2021 година!
Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток“ ЕАД, 

колеги и партньори,
Да посрещнем светлите празници с нови надежди 

и вяра в по-добрия утрешен ден!

        С уважение: Андон Андонов
                                           Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми колеги и партньори,
Ръководството на „Евротест-Контрол“ ЕАД 

поздравява вас и вашите семейства 
с коледните и новогодишните празници. 

Нека здравето и благополучието  
да ви съпътстват през Новата 2021 година!

Инж. Иван Кожухаров
Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Актемиум БЕА Балкан ЕООД                            www.actemium.com
1505 София   бул. Ситняково № 23   ет. 4   офис 405/406   тел.: 02/971 71 23, 971 71 24 

beabalkan@actemium.com



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем Ви благословена Нова Година и празнични дни, 
нека всички бъдем здрави и щастливи!
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На  декември 2020 г. станаха известни победителите в 
петнадесетото издание на конкурса „Най-голям корпо-
ративен дарител“, организиран от Б лгарския дарител-

ски форум БД . Предприетите противоепидемични мерки 
в страната не позволиха церемонията за награждаване на 
победителите да се проведе на живо.  По традиция домакин 
е Президент т на Република Б лгария.

Дружествата на „Д нди Преш с Металс“ в Б лгария бяха 
отличени в две от категориите - „Д нди Преш с Металс е-
лопеч“ ЕАД спечели приза за „Най-голям обем финансови да-
рения“ с дарени 1  07  лв. през 201  г., а „Д нди Преш с 
Металс Крумовград“ ЕАД взе най-голямата награда в кате-
гория „Най- ед р дарител“ благодарение на реализираните 
през 201  г. дарения, които са 3,2  от годишната печалба на 
Дружеството преди облагане.

В историята на конкурса „Д нди Преш с Металс ело- 
печ“ ЕАД и „Д нди Преш с Металс Крумовград“ ЕАД са от-
личавани в различни категории. Пет п ти „Д нди Преш с 
Металс елопеч“ ЕАД печели в категорията „Най-голям обем 
финансови дарения“. През 201  г. дружеството е отличено 
като „Най- ед р дарител“. „Д нди Преш с Металс Крумов-
град“ ЕАД е победител в категорията „Най-добра дарителска 
програма на местен дарител“ през 201  г. 

Конкурс т отличава компаниите, допринесли най-много за 
об ественото благополучие чрез прозрачни, устойчиви и 
ефективни програми и инвестиране на различни ресурси 
финансови, материални, доброволчески  в в важни за б л-

гарското об ество каузи. 

Наградите са в осем категории, разделени в няколко 
групи – количествени според инвестираните финансови и 
нефинансови ресурси, както и доброволен труд , качествени 

според качествата на програмите на бизнеса в подкрепа на 
об еството , за най-сполучливо партньорство между компа-
ния и гражданска организация.                                                ДПМ

ДР Е ВА А НА Д НДИ ПРЕ Е АЛ
В Л АРИЯ ДВЕ НА РАДИ
О Л АР ИЯ ДАРИ ЕЛ И ОР

„Радвам се, че усилията ни да работим в полза на об-
ществото се забелязват и получават признанието на 
уважаваните членове на журито. Нашата цел е да под-
помагаме общините, на чиято територия извършваме 
дейност, за да се развиват уверено и да осигуряват 
високо качество на живот. Спазваме ангажиментите 
си и работим в диалог, така че за местните общности 
да има бъдеще.“ – сподели изп лнителният дирек-
тор д-р инж. ИЛИ  Г РКОВ.
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ПРО Д Н ИН НИ ОЛА В Л АНОВ НА ОДИНИ
Е И ИЛЕ

Проф. дтн инж. Николай В лканов е роден на 
2 .10.1 50 г. в гр. Велико Т рново. Висшето си об-
разование в специалност „Маркшайдерско дело“ 

зав ршва през 1 7  г. в Минно-геоложкия университет 
„Св. Ив. Рилски”. 

Работи като инженер-магист р в Д ржавната Минна Ор-
ганизация „Минстрой”, к дето се издига до дл жността 
генерален директор. Тази организация изиграва важна 
роля в с здаването и развитието на минно-добивния от-
рас л в Б лгария. Той има голям принос в проектиране-
то и строителството на редица предприятия за добив на 
полиметални руди в Родопите и за мед - в Панагюрския 
и Бургаския регион, както и  на основните в гледобив-
ни рудници в Б лгария. Проф. В лканов се утв рждава 
като един от воде ите р ководители при разработване 
на проекти при строителството на нови минно-добивни 
предприятия в страната, не само в периода на социалис-
тическата икономика, но и като един от воде ите р ко-
водители при разработване на проекти за строителство 
на нови минно-добивни предприятия в страната след 
преминаването и к м пазарна икономика. 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ВЪЛКАНОВ,

От името на екипа на Българската минно-геолож-
ка камара Ви поздравяваме най-сърдечно по слу-
чай Вашата 70-годишнина. 

Това е голям празник и важен момент от житей-
ския път на всеки човек. Той е повод за равно-
сметка, удовлетворение от постигнатото и нов 
поглед в бъдещето. Като безспорен професиона-
лист, визионер и силна личност, Вие има с какво 
да се гордеете. Вашият житейски и професиона-
лен път е изпълнен с множество успехи, победени 
трудности, безценен опит и добри дела. Незави-
симо от това, Вие се стремите към покоряване на 
още върхове и нови смели начинания, които, не се 
съмняваме, ще изпълните с успех.

За екипа на Българска минно-геоложка камара е 
чест и привилегия да работи с един от най-уважа-
ваните и успешни лидери в минерално-суровин-
ния отрасъл. Благодарни сме Ви за доверието и 
отзивчивостта, професионализма и опита, който 
черпим от Вас в общата ни работа. Искрено се на-
дяваме, че това ще продължи и в бъдеще, в името 
на общите ни цели и по-нататъшното развитие на 
нашата браншова организация.

От все сърце Ви желаем още дълги години здраве, 
енергия и оптимизъм, за да изпълните всичките 
си смели планове. Нека дните Ви бъдат изпълне-
ни с удовлетворение, радост и много щастливи 
мигове сред близки и приятели!

Честит празник!
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В периода 1 -1 1 г. проф. В лканов е работил като 
директор на Научно-изследователския проектантски 
институт по минно строителство в гр. София. Под не-
говото р ководство този институт се утв рждава като 
ефективна научно-изследователска и приложна орга-
низация по разработване на проекти в строителството 
на минни предприятия и подземни с ор жения в Б л-
гария. 

Качествата на  проф. В лканов, като р ководител от го-
лям ма аб, се проявяват особено в условията на преход 
на страната к м пазарна икономика. Понастоя ем той 
е председател на С вета на директорите на „Минстрой 
Холдинг” АД. Тази компания става едно от най-големите 
строителни предприятия в Б лгария, разполага а с с 
солидна производствено-техническа база и подходя а 
организационна структура, способна да ос ествява 
строителство на широк диапазон промишлени обекти 
и с ор жения. Тя е п рвата в страната научно-произ-
водствена холдингова структура с основна дейност в 
областта на минерално-суровинната индустрия в стра-
ната. В условия на пазарна икономика и конкурентна 
среда, „Минстрой Холдинг“ изп лнява редица обекти по 
ликвидация и консервация на в гли ни рудници, за до-
бив на уран и руди, както и в хидро-енергийното, инфра-
структурното, жили ното, хотелиерското и офисното 
строителство, електропреносните мрежи и подстанции. 
В последните години „Минстрой Холдинг“ АД  се насочва 
и к м строителството и добива на полезни изкопаеми 
и в редица други страни като Нигерия, Македония, С р-
бия.. 

През своята професионална кариера, проф. В лканов 
непрек снато повишава квалификацията си, зав рш-
вайки следните курсове  

l Публична администрация в Москва, Русия през 
1 1 г. 

l Икономика, мениджм нт и бизнес в София, Б лга-
рия през 1 2 г.

l Икономика, мениджм нт и бизнес в Лондон, Велико-
британия през 2002 г.

l През 200  г. на проф. В лканов е прис дено на-
учното звание „Доктор на техническите науки“ от 
Международната научна академия, МАНЕБ, Санкт 
Петербург, Русия, а през 2013 г. получава и званието 
„Професор“. През с ата 2013 г. е удостоен с почет-
ното званието „Почетен професор“ на МГ  „Св. Иван 
Рилски“.

Признание за големите заслуги на проф. дтн. инж. Нико-
лай В лканов е избор т му за      

l лен на Икономическата комисия в Департамента 
по енергетика ООН - Женева

l лен на Академичния научен с вет на МГ  „Св. Иван 
Рилски”

l лен на Изп лнителното бюро на правителния с -
вет на Научно-техническия с юз по минно дело, гео-
логия и металургия  

l лен на МАНЕБ

l лен на Академията по минни науки к м Руската е-
дерация

l лен на Президиума на Световния минен конгрес

l лен на Президиума на Световния маркшайдерски 
с юз  

l Председател на Настоятелството на МГ  „Св. Иван 
Рилски“

l аместник-председател на Конфедерация на работо-
дателите и индустриалците в Б лгария

l Председател на правителния с вет на Б лгарска 
минно-геоложка камара

l Председател на Б лгарския маркшайдерски с юз.

НА НО ИЗ ЛЕДОВА ЕЛ И ПО И ЕНИЯ

Научните постижения на проф. дтн инж. В лканов са от-
разени в над  70 статии, публикувани в специализирани 
списания и материали от конгреси, научни конференции, 
симпозиуми и патенти. В научните статии са разгледани 
основните резултати в областта на маркшайдерското 
осигуряване на строителството на минно-добивни обек-
ти, както и технологиите за рационализация при разра-
ботването на в гли ни и рудни находи а.

Публикациите на проф. дтн инж. В лканов са  посветени 
на достоверното геометрично изобразяване на техно-
генното преобразуване на недрата на земята. Обекти на 
неговите изследвания са  формата, залягането и прос-
транственото положение на геоложките тела и георесур-
си, отделните структури, взаимното разположение на 
проучвателните и минно-експлоатационните изработки 
и с ор жения. В рху тази основа се решават задачи за 
изчисляване на запасите, а получената информация се 
използва за вземане на проектни решения при строи-
телството на минно-добивни предприятия, при избор 
на системи на разработване, средства за механизация, 
технология на преработка, определяне  обема и качест-
вото на добитата суровина.

С активното участие и под непосредственото р ковод-
ство на проф. В лканов се изв ршват интензивни на-
учни изследвания в областта на маркшайдерското дело 
на Р. Б лгария, като основните резултати в това направ-
ление са следните   

В изследванията и реализирането на проекти се в веж-
дат математическо моделиране и геометризация на на-
ходи ата. Както е известно, това е в основата на ефек-
тивното проучване на находи а и главно за вземането 
на решения при строителството на рудници и минни из-
работки и добива на полезни изкопаеми. 

В минно-геометричния анализ се използват широко 
средства за автоматизация и електронно-изчислител-
на техника. Като р ководител от национален ма аб, 
проф. В лканов с здава благоприятни условия за из-
ползването на ЕИМ с цел - многовариантни решения на 
задачи за маркшайдерско осигуряване на разработки и 
добив на руди на цветни метали и в гли а. В рху тази 
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основа може да б де отчетено комплексното влияние 
на много геоложки и минно-технични фактори, отлича-
ва и се с голям диапазон на измененията на характе-
ристиките им. 

Втората група тематични разработки е св рзана с в з-
становяването на добива и п рвичната преработка в за-
крити в периода 1 0 - 1  г. оловно-цинкови находи-

а в Централните Родопи - Рудниците „М рзян“, „В рба“, 
„Батанци“, „Печинско“, „Шахотница“ и др. В тези разра-
ботки се наблюдава широк комплекс от дейности, необ-
ходими за в зобновяването на добива. Предложените 
оригинални технически решения, св рзани с отводнява-
нето на находи ата, в зстановяването на подземните 
изработки и внедряването на високопроизводителна 
техника. Предвидено е провеждането на изработки с 
цел достигане на д лбоко залегнали богати метасома-
тични залежи, разположени в трети мраморен хоризонт. 
Редно е да отбележим, че в зстановяването на добива 
на оловно-цинкови руди има голямо социално-икономи-
ческо значение за населението на Централните Родопи. 

Внедрителската дейност на проф. дтн инж. Николай 
В лканов има значителен икономически ефект. Приме-
ри за това са

l а п рви п т в строителството на мини и в мин-
но-добивния отрас л на Р. Б лгария, под научното 
и методичното р ководство на проф. В лканов са 
разработени и изпробвани в подземни условия ла-
зерни системи с цел маркшайдерско осигуряване на 
изв ршването на минните изработки. Внедряването 
на тези системи има мултипликационен ефект в ино-
вациите и довежда до рязко повишаване на произво-
дителността на труда.  Такива и аналогични лазерни 
системи са разработени и внедрени в машинострои-
телния отрас л, к дето, освен това, се увеличава и 
скоростта на измерване. Икономическият ефект от 
внедряването на лазерните системи се равнява на 
повече от 5 млн. американски долара. 

l Проф. В лканов е автор на оригинална идея за из-
ползването на товарна техника на собствен ход в 
процеса на експлоатация на находи а на полезни 
изкопаеми. Това води до увеличаване на производи-
телността на труда и има значителен икономически 
ефект.  

l Изобретение, посветено на използването на пепел 
от иглофилтри на ТЕЦ. Тази разработка позволява 
използването на пепелта в няколко направления  

- като инертна добавка при производството на ци-
мент

- като зап лнител на подземни разработки

 - като добавка при производството на различни ви-
дове изделия кирпич, бордюри и др. .

l Разработени са и внедрени в практиката инсталации 
за пречистване на промишлените води от минно-до-
бивните предприятия. Инсталациите се отличава 
с с сравнително висок дебит. Едновременно с това, 
под р ководството на проф. В лканов са разработе-
ни редица проекти за в зстановяване на околната 
среда. Реално са достигнати Европейските екологич-

ни нормативи при изв ршването на минно-добивни 
дейности в най-големите предприятия в Р. Б лгария, 
като  „Марица - изток”, „Горубсо- латоград”, МДК 
”Пирдоп”, „Елешница” и др. Използването на тези ин-
сталации и други екос образни решения с здават 
в зможност  за в зстановяването на хиляди хекта-
ра селскостопанска земя.

Висока оценка заслужава р ководната роля на 
проф. В лканов в организирането и материалната под-
крепа на десетки национални и научно-технически кон-
ференции и симпозиуми в областта на минното дело и 
маркшайдерството, както и в геодезията. Сред тях са

l Национален семинар на тема „Новости в маркшай-
дерската теория и практика“

l Национален симпозиум с международно участие 
„Маркшайдерски информационни технологии”

l Маркшайдерска конференция „Маркшайдерското 
осигуряване на прага на I-то столетие”

l Национални маркшайдерски конференции с между-
народно участие - „Маркшайдерското осигуряване 
при новата законова уредба”, „Анализ, моделиране 
и контрол на геоложкия риск в нарушени терени”, 
„Иновации в маркшайдерството и геотехниката”.

l Конференции по подземен добив и минно строител-
ство на Научно-техническия с юз по минно дело, ге-
ология и металургия

l Конференции по открит и подводен добив на Науч-
но-техническия с юз по минно дело, геология и ме-
талургия

l Международни конференции по геомеханика на На-
учно-техническия с юз по минно дело, геология и 
металургия.

Тези форуми се отличават с с значимостта си за нау-
ката и нейното практическо приложение, както и за уче-
ните и експертите, св рзани с бранша. Благодарение на 
усилията и с действието на проф. В лканов за послед-
ните 25 години, ежегодно се провеждат разнообразни 
научни форуми с тематика, посветена на актуални про-
блеми от теорията и практиката на минното и маркшай-
дерското дело.

Проф. дтн. инж. Николай В лканов участва активно и в 
множество престижни международни научни с бития, 
които са с голяма значимост за развитието на минната 
наука и практика. Сред тях са

l „Минната индустрия на прага на 21-ви век“, Световен 
минен конгрес, София, Б лгария, 1  г.

l „Минно дело - основите на цивилизацията в проме-
ня ия се свят“, Световен минен конгрес, Акапулко, 
Мексико, 1 7 г.

l „Всичко започва с минното дело“, Световен минен 
конгрес, Лас Вегас, СА , 2000 г.

l „Минното дело през 21 век. Нак де?“, Световен ми-
нен конгрес, Ню Делхи, Индия, 2003 г.

l „Минно дело и устойчиво развитие“, Световен минен 
конгрес, Техеран, Иран, 2005 г.
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l „Нови предизвикателства и визии за минното дело“, 
Световен минен конгрес, Краков, Полша, 200  г.

l „Иновации и предизвикателства пред минното дело“, 
Световен минен конгрес, Истанбул, Турция, 2011 г.

l „Картиране на б де ето  Напред к в минното инже-
нерство“, Световен минен конгрес, Монреал, Канада, 
2015 г.

l „Минното дело в света на иновациите“, Световен ми-
нен конгрес, Рио де Женейро, Бразилия, 201  г.

l „Иновационни постижения - ст пка напред к м рас-
тежа на минната дейност“, Световен минен конгрес, 
Астана, Казахстан, 201  г.

В резултат на научно-изследователската и р ководна 
дейност на проф. В лканов са получени нови знания в 
областта на минното дело и частност на маркшайдер-
ското дело в Б лгария, които с здават в зможност за 
ефективно управление на с стоянието и техническите 
изменения на недрата при комплексно усвояване на по-
лезни изкопаеми. Той има голям принос в развитието на 
информационните технологии и в с здаването на нови 
технически средства и методи в маркшайдерското дело, 
воде и до повишаване производителността на труда в 
минната индустрия. Бивайки автор на редица изобре-
тения и технически решения, той достига много висок 
икономически ефект при внедряването им. Той има оп-
ределени заслуги при спазването на екологичната без-
опасност, параметрите на всички елементи на минното 
производство в страната, в т.ч. и на йерархичните нива 
и стадии.

Дейността на  проф. В лканов се характеризира с т рсе-
не и в веждане в експлоатация на радикални решения, 
извежда и минното производство на по-високо ниво. 
Като автор на редица иновационни проектни решения, 
той играе голяма роля в проектирането и строителство-
то на множество национално значими минно-добивни 
предприятия, при избора на системи от разработки, 
средства за механизация, с временни технологии за 
производство и др. 

О Е ВЕНА ДЕ НО И ПРИНО НА НИ
НА ИОНАЛНИ И РАН ОВИ ОР АНИЗА ИИ

Проф. дтн инж. Николай В лканов работи активно през 
целия си професионален живот за устойчиво развитие 
и повишаване на конкурентоспособността на б лгар-
ската минерално-суровинна индустрия. Той е сред осно-
вателите на единствената национално представителна 
браншова организация на бизнеса в областта на добива 
на подземни богатства и св рзаните с това дейности в 
страната – Б лгарска минно-геоложка камара, с зда-
дена през 1 1 г. частва в р ководството на организа-
цията като неин заместник-председател и председател 
на Камарата от 2017 г. насам, като през 2020 г. е преиз-
бран единодушно за втори мандат.

Сред значимите дейности на проф. В лканов като пред-
седател на БМГК е неговата активност за подобряване 
на нормативната база за минерално-суровинния отра-
с л в страната. частва в изработването на Национал-

на стратегия за развитие на добивната промишленост 
в Б лгария, приета през 2015 г. от Министерски с вет 
като стратегически документ за развитие на отрас ла 
през следва ите десетилетия. Проф. В лканов е иници-
атор за редица законодателни промени, регламентира-

и дейността на минерално-суровинния отрас л, вкл. 
акона за подземните богатства, както и редица други 

нормативни документи. 

Проф. дтн инж. Николай В лканов допринася в зна-
чителна степен за издигане престижа на б лгарската 
минерално-суровинна индустрия и утв рждаване на 
авторитета на Б лгарската минно-геоложка камара на 
Европейско и световно ниво. Той участва активно в в 
всички инициативи за отрас ла на европейските инсти-
туции и браншови организации, сред които са „Европей-
ска седмица на суровините“ на Европейската комисия“, 
Конференции на Европейската асоциация на минната 
промишленост Euromines , работни сре и и дискусии 
на Европейската конфедерация за минерални суровини 
Eumicon  и др. 

Като Председател на организационния комитет на Ев-
ропейски минен бизнес форум, представя на най-високо 
ниво б лгарската добивна индустрия по време на Б л-
гарското председателство на С вета на Европа през 
201  г.

Активната подкрепа и ангажираност на проф. В лканов 
к м развитието на образованието и квалификацията на 
кадри за минерално-суровинния бранш се доказва от 
д лгогодишната му дейност като председател на Насто-
ятелството на Минно-геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски“. Той оказва организационна и материална под-
крепа за провеждането на множество образователни 
инициативи. Ма абен е принос т му за обновяване на 
учебната база на университета с най-с временна техни-
ка и оборудване, с цел провеждане на качествено обу-
чение на студентите и повишаване квалификацията на 
преподавателите. 

Проф. В лканов ежегодно реализира едра стипенди-
антска програма, благодарение на която десетки сту-
денти получават своя шанс за б де о академично и 
професионално развитие.

а големия си принос в развитието на минерално-су-
ровинната индустрия на Б лгария проф. В лканов е 
награждаван персонално с Орден на труда - ервено 
знаме, два златни ордена на труда и пет медала. Избран 
е на Националния форум на икономистите за „Мист р 
икономика“ в Б лгария през 2012 г. и 2020 г. 
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Тази година на 12 декември се 
нав ршиха 30 години от с зда-
ването на фирмата Геотехмин - 

СВС - Консулт Инженеринг за инже-
нерингови и консултантски услуги в 
минната промишленост. През 1 0 г. 
трима минни инженери проф. Велич-
ко Стоянов, проф. Димит р Субашки 
и научният с трудник инж. Цоло Ву-
тов полагат основите на дружеството 
и това е повод т за написването на 
настоя ата публикация. 

В началото Геотехмин-СВС успешно 
изп лнява задачи, посветени на пред-
проектни проучвания за модерниза-
ция на технологиите и оборудването 
за добив в предприятие „Елаците“, 
което е приватизирано през 1  г. 
След това в рудника се в веждат 
нови технологии и се реализират 
уникални минни и инфраструктурни 
решения и обекти от фирмата Ела-
ците-Мед АД, която става воде а 
в минната индустрия на Б лгария. 
Постепенно рудник т се превр а 
в един от най-модерните в Европа, в 
който се ос ествява добив и п р-
вична преработка на медно-порфир-
ни златос д ржа и руди с висока 
рентабилност. Само за последните 
20 години в миннодобивното пред-
приятие са направени д лготрайни 
инвестиции в оборудване, машини, 
нови технологии и подобряване на 
околната среда в размер на повече от 
1 млрд. лева. Платените дан ци, кон-
цесионни такси и осигуровки к м 
201  г. са над 2 млрд. лева.

К м края на миналото и начало-
то на новото хилядолетие, вече 
под р ководството на проф. Вутов 
Геотехмин разширява своята биз-
нес дейност като успешно навлиза 
в гражданското строителство с с 
собствени инвестиционни проекти. 
През този период се поставя нача-

Изградената ефикасна организа-
ционна структура, както и наличие-
то на солиден екип от специалисти 
в различни направления и модерна 
техническа база, позволиха през 
тридесетгодишния период да се по-
стигнат значителни икономически 
резултати, една част от които имат 
национално значение, к м които се 
отнасят
l разширяване на лети е София, 

чрез построяване на новия терми-
нал и подобряване на лети ната 
писта

l участие в строителството на авто-
магистрала „Струма“ и конкретно 
в изграждането на Лот 1, 2 и 3, 
както и на Лот 1 от п тя Ботев-
град-Мездра, част от магистрала-
та Ботевград - Видин

l строителство на станции от 
Метрополитен-  София „Стадион 
Васил Левски“, „Джеймс Баучер“, 
„Бизнес парк София“ , както и на 
метродепото „ емляне“

l построяване на 15 ветроцентра-
ли край Каварна, Камен бряг и 
Шабла, както и на няколко ВЕЦ в 
средното поречие на р. Иск р

l 12 с ор жения за третиране на 
отпад ци, в т. ч. построяване на 
депо за преработване на битови 
отпад ци край София.

Изброените по-горе резултати, както 
и редица други постижения на Гру-
пата ГЕОТЕХМИН се д лжат в голя-
ма степен на умелото р ководство, 
ос ествявано от нейния управи-
тел – проф. дтн инж. Цоло Вутов. Той 
притежава забележителни организа-
торски и управленски качества, сред 
които се откроява неговото умение 
да мотивира р ководния екип и из-
п лнителите за активно участие 
и отговорност в работата. В Група 
ГЕОТЕХМИН властват принципите 
„Можем по-добре“ и „Да б дем ли-

ОДИНИ ЕО Е ИН ООД
В РАЗВИ ИЕ НА О ОВОРЕН ИЗНЕ

Акад. Тодор Николов                              
Проф. дгн Димчо Йосифов

лото и на геологопроучвателна и 
сондажна дейност. Постепенно дей-
ността на Геотехмин ООД се разши-
рява о е повече и вече се изв рш-
ва проектиране и стоителство на 
инфраструктурни обекти в различни 
направления на строителството п т-
но, железоп тно, тунелно и хидротех-
ническо  включително строителство 
на промишлени и граждански обекти, 
т рговски и хотелски комплекси и 
др. Така Геотехмин ООД се прев рна 
в Група ГЕОТЕХМИН, в рамките на 
която се ос ествяват о е редица 
други дейности  внедряване на из-
точници на „зелена енергия“, подд р-
жане и модернизация на уличното 
осветление на територията на София 
и други сели ни системи  продажба 
на минна техника и оборудване  спе-
циализирана дейност в областта на 
пробивно-взривните работи, с оценка 
на взривосеизмичното в здействие  
дейности в областта на селското сто-
панство с отглеждане на трайни на-
саждения предимно лозови  и др.

Днес Геотехмин ООД представлява 
значима частна компания и е една от 
воде ите бизнес групи в икономика-
та на Б лгария, с с с ествен при-
нос в динамичното и устойчиво раз-
витие на страната. Тя се с стои от 23 
дружества, които работят в различни 
бизнес направления, с над 000 слу-
жители, 27 работни бази и над 2000 
машини и оборудване. В своята 30 го-
дишна история Групата ГЕОТЕХМИН 
е реализирала над 1000 проекта в 
миннодобивната индустрия, строи-
телството, п тната инфраструктура 
и околната среда в страната. Компа-
нията е призната на международно 
ниво с с своите успехи, постижения 
и техническа експертиза, не само в 
Европа, но и в Африка и Азия. Тя ос -

ествява с трудничество с известни 
световни фирми. 
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Е

дери в секторите, в които се работи 
чрез непрек снато развитие на ино-
вативни технологии и прилагане на 
високи професионални стандарти“. 
Не може да не се отбележи, че голе-
мите успехи на Група ГЕОТЕХМИН са 
реализирани в условията на силна 
конкуренция на пазара, изисква а 
висока компетентност на р ковод-
ния екип, познаване и използване на 
в рхови научно-технически постиже-
ния в с ответните бизнес направле-
ния.

Характеризирайки сложната мно-
гостранна и ефективна тридесетго-
дишна дейност на Група ГЕОТЕХМИН, 
трябва определено да се изт кне, че 
една част от постиженията изп лне-
ние на проекти и договори  са ос -

ествявани при непосредственото 
р ководно участие на проф. Вутов, а 
по-с ествените от тях са
l	разработване на система от про-

екти и тяхното изп лнение, в ре-
зултат на което са внедрени нова 
организация, с временни техно-
логии, модерна техника и диги-
тализация на редица процеси в 
минно-добивната дейност, вслед-
ствие на което рудник „Елаците“ 
се нарежда на едно от п рвите 
места в Европа по производстве-
на мо ност в добива на медни и 
златни руди

l	изграждане на нов геоложки мо-
дел на находи е „Елаците“, с от-
читане на конкретните геоложки 
и минно-технически условия

както и на иновациите в открития 
добив на  нискосортни руди, обхва-

айки целия цик л и всички етапи на 
тяхното разработване, експлоатация 
и обогатяване. Научните постижения 
и огромния му научен авторитет са 
реалната причина и повод да б де 
избран за член на няколко между-
народни академии, включително за 
зам.-председател на Балканската 
академия на минните науки. 

Много са човешките и морално-етич-
ните качества, които притежава 
проф. Вутов  пословична работоспо-
собност  склонност к м лично ус -
в ршенстване  стремеж к м науч-
нообосновани и ефективни решения 
като р ководител  грижа за служи-
телите и работниците  уважителност 
к м колегите и специалистите  лоял-
ност к м партньорите и др.

Той доказа, че с с знания, м дрост 
и творческо вд хновение в една 
сравнително малка д ржава могат 
да се постигат резултати на светов-
но равни е. Дружествата от Група 
ГЕОТЕХМИН се открояват с това, че 
се прид ржат к м ценностите на 
корпоративната социална отговор-
ност и са сериозни партньори на Б К, 
за което през 201  г. Геотехмин ООД 
и Елаците-Мед АД получиха награди 
за най-голям корпоративен дарител. 
Тези дружества са известни с с со-
лидната подкрепа, която оказват 
на местните об ности, на науката и 
образованието, както и на предста-
вители на културата. Само за учеб-
ната 201 2020 г. четири дружества 
от Група ГЕОТЕХМИН предоставят 
17 персонални стипендии за студен-
ти в МГ  „Св. Иван Рилски”.  Друже-
ствата изграждат и ремонтират с с 
свои средства ц ркви, паметници, 
улици, детски градини, подпомагат 
здравеопазването  Ето какво заяви 
председателят на Об инския с вет 
на Етрополе г-н Марин Маринов при 
вр чването на грамота и плакет на 
проф. Вутов за „почетен гражданин“ 
заради изключителните му заслуги 
за развитието на об ина Етрополе 
„Проф. Вутов винаги е бил близо до 
гражданите на Етрополе, до хората, 
техните тревоги и в лнения и винаги 
ни е помагал”.

абележителна е об ествената дей-
ност на проф. Вутов. В прод лжение 
на близо 20 години той бе председа-
тел на Научно-техническия с юз по 
минно дело, геология и металургия, 

l	преизчисляване на запасите на 
основните рудни елементи от на-
ходи е „Елаците“, в резултат на 
което жизненият цик л на рудни-
ка се уд лжи с 25 години спрямо 
п рвоначалния проект преди при-
ватизацията

l	ус в ршенстване на технологи-
ята за извличане на полезните 
компоненти от рудата на рудник 
„Елаците“, като е достигната висо-
ка ефективност на процеса

l	разработване и внедряване на 
високоефективна автоматизи-
рана система за ос ествяване 
на технологичен контрол, както и 
в цялостната дейност на рудник 
„Елаците“.

Разработване и редица проекти, 
св рзани с изграждане и повишава-
не ефективността и безопасността на 
уникалното хвостохранили е „Бен-
ковски-2“.

В преки огромната ангажираност 
на проф. Вутов с управлението и р -
ководството на Група ГЕОТЕХМИН 
той умело и хармонично ги с чета-
ва с плодотворна научна дейност. 
Автор е близо на 200 научни статии, 
доклади и научно-приложни про-
екти, както и на три монографии. 
От 200  г. той е доктор на технически-
те науки, а от 201  г. - професор. Науч-
ните му интереси са св рзани главно 
с развитието и ус в ршенстването 
на технологиите за изграждането и 
строителството на открити рудници, 
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който, в резултат на отличното р ко-
водство, стана един от п рвенците 
на едерацията на научно-техниче-
ските с юзи в Б лгария. Днес НТС 
по МДГМ заема воде а позиция в в 

едерацията и е системен организа-
тор на международни, национални и 
регионални научно-технически проя-
ви, на които се разглеждат актуални 
проблеми, св рзани с с с стоянието 
и развитието на минерално-суровин-
ния отрас л в Б лгария. Богатата и 
разностранна об ествена дейност 
на проф. Вутов се развива в различни 
области на науката, техниката и биз-
неса, което може да се види от при-

ложението с биографичните му дан-
ни. е изт кнем само, че той е сред 
най-активните членове на НТС, на 
управителните с вети на Б лгарска-
та т рговско-промишлена палата, на 
Б лгарската минно-геоложка кама-
ра, на Консултативния с вет на КРИБ 
и други национални и международни 
организации, с което е с действал за 
тяхното успешно развитие, увелича-
ване на техния потенциал и издигане 
на об ествения им авторитет.

а значителни постижения в раз-
витието на структуроопределя и 
отрасли на икономиката в страната, 

ползотворна научна и об ествена 
дейност проф. Вутов е награден с по-
вече от 20 високи д ржавни, научни и 
об ествени награди, включени в спи-
с к на приложението. Той е носител 
на най-голямата д ржавна награда –
орден „Стара планина” – П рва сте-
пен, която му е прис дена по случай 
70-годишния юбилей през 201  г. „за 
изключителен принос и заслуги к м 
икономическото развитие на страна-
та и изграждането на с временните 
индустриални отношения”. Това е за-
служена награда на един от строите-
лите на нова Б лгария.

П О З Д Р А  И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С

ДО    ПРО  ДТН ИН  ОЛО УТО

          УПРА ИТЕЛ НА ГЕОТЕХМИН  ООД

ДО    Г-Н ДОМИНИК ХАМЕРС

         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ГЕОТЕХМИН  ООД

У А АЕМИ ПРО ЕСОР УТО ,

У А АЕМИ ГОСПОДИН ХАМЕРС,

От името на Управителния съвет на ългарската минно-геоло ка камара и лично от 
свое име ви поздравявам по случа  0-годи ния  биле  на Геоте мин  ООД

Основана през 0 г  Геоте мин израства и се развива непрестанно, за да се утвърди 
като една от воде ите индустриални групи в ългария  Днес дру еството е сред лиде-
рите в минната проми леност и строителството, изпълнява ки редица стратегически 
за икономиката обекти в ългария  лагодарение на модерния си менид мънт и на 
своя екип от висококвалифицирани специалисти, Геоте мин за ити авторитета си на 
наде ден партн ор със сериозен професионален потенциал, богати традиции и соли-
ден практически опит  Днес компанията е един от примерите за висока корпоративна 
култура и отговорно бизнес отно ение във всички аспекти на своята де ност  

Геоте мин  ООД е сред на -активните и ува авани членове на ългарска минно-гео-
ло ка камара  През всичките години съвместна работа, заедно осъ естви ме редица 
успе ни проекти и ва ни събития в полза на бран а, за ити ме много каузи и допри-
несо ме за създаване на по-добра бизнес среда за развитие на отрасъла   Надявам се, 
че об ата ни де ност е продъл и и в бъде е, за да изпълним високите цели, които 
сме си поставили в името на усто чивото развитие на минерално-суровинната индус-
трия в ългария

Поздравявам ви о е веднъ  по случа  билея и по елавам на вас и на голямото се-
ме ство на Геоте мин крепко здраве, творчески устрем и о е много успе и в бъде е

Честит биле

С ува ение

ПРО  ДТН ИН  НИКОЛА  ЪЛКАНО

Председател на УС и на МГК 

а 30 години Геотехмин се пре-
в рна в надеждна, ценена, 
разпознаваема компания с с 

собствена идентичност и фирмена 
философия. Благодарение на високия 
професионализ м, вд хновението 
и упорития труд на р ководството и 
всички служители Геотехмин успешно 
реализира голям брой об ествено- 
значими проекти и се прев рна в ге-
нератор на успешни инициативи както 
в полза на бранша, така и на местните 
об ности. 

Сега, когато Геотехмин отбелязва 
своята 30-годишнина, неизбежно се 
прави равносметка, но е оставим 
фактите и цифрите да говорят сами

l	23 дружества в различни бизнес 
направления

l	Над 000 служители

l	27 работни бази

l	Над 2000 машини и оборудване

l	 спешно управление на минния 
комплекс „Елаците-Мед“ вкл. с с 
с временни дигитални и инова-
тивни решения  

l	Проектирани и построени
  - 3 метростанции и метродепо, 
 - три лота от АМ „Струма“, 
 - 50 моста, 
 - над 30 км тунели, 
 -  пречиствателни станции, 
 - 12 с ор жения за третиране на 

отпад ци, 
 - 15 фундамента за ветрогенера-

торни проекта, 
 - 1  ВиК проекта,
 -  мини ВЕЦ,
 - 15 сгради

l	Десетки социално насочени про-
екти и дарителски инициативи.



И ИЯ

17МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    12/2020

Списание „Икономика“ и Конфе-
дерацията на работодателите 
и индустриалците в Б лгария 

КРИБ  отново отличиха бизнес 
личностите с най-голям принос за 
развитието на бизнес средата и на 
икономиката ато цяло. Тази година 

он урс т „Мист р и Мисис Иконо-
мика” беше по-особен - от една стра-
на заради 30-ото му юбилейно изда-
ние, а от друга - заради отс ствието 
на гости, поради противоепидемич-
ните мерки в страната. Организато-
рите решиха през 2020 г. да вр чат 
само големите награди - „Мист р 
Икономика” и „Мисис И ономи а”, 
на менидж рите и предприемачите, 
които имат значим принос за раз-
витието на успешен и устойчив биз-
нес в страната ни в последните три 
десетилетия. Това са индустриалци, 
предприемачи, бизнес лидери и ме-
нидж ри, чийто п т в рви успоред-
но с този на промените в страната, 
които водят к м развита пазарна 
икономика, модернизация и диги-
тализация. Днес тези хора прод л-
жават да работят и да се справят в 
условията на кризата, предизвикана 
от пандемията.

eтиpимa бизнесмени и банкерка 
пoлyчи a cтaтyeт a „Pибapят и злaт-
нaтa pиб a” нa Cтaвpи Kaлинoв зa 
своя принос пpeз гoдинитe. Tитлaтa 
„Mиcиc И oнoми a” e зa Bиoлинa 
Mapинoвa, члeн нa Haдзopния c вeт 
нa Бaн a ДCK.

„Mиcт p И oнoми a” пpeз 2020 г. ca

l Пpoф. дтн инж. Hи oлaй В лка-
нов, пpeдceдaтeл нa C вeтa нa 
диpe тopитe нa „Mинcтpoй oл-
динг” и председател на Б лгар-
ската минно-геоложка камара  

l Проф. дтн инж. Цолов Вутов, упра-
вител на „Геотехмин“  

l Дин Oгнян Дoнeв, изп лни-
тeлeн диpe тop и пpeдceдaтeл 
нa C вeтa нa диpe тopитe нa 
„Coфapмa“  

l Пpoф. Ивaн Toдopoв, Aдвo aтc o 
дpyжecтвo „Гeopгиeв, Toдopoв и 
Ko“.

ПРО Д Н ИН НИ ОЛА В Л АНОВ И
ПРО Д Н ИН ОЛО В ОВ О ЛИ ЕНИ В ИЛЕ НО О
ИЗДАНИЕ НА ОН Р А И Р И И И И ОНО И А

О             
  Д           

 М  Н

   Н         
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Миниcт p т нa eнepгeти aтa Teмeнyж a eт oвa вр -
чи отличието на проф. Николай В лканов. Тя отбеляза, 
че наградата отива при представител на б лгарската 
минерално-суровинна индустрия, което показва колко 
важна е ролята на този сектор. Проф. В лканов бла-
годари за наградата и подчерта, че за изминалите 30 
години минната индустрия е сред най-силните. Тя про-
д лжава да работи устойчиво като запазва р ста на 
производство,  работните места и в знагражденията 
на заетите, независимо от понижаването на цените на 
металите. Проф. В лканов отбеляза, че за изминалите 
тридесет години в бранша са направени огромни ин-
вестиции.

От името на проф. дтн инж. Цоло Вутов на официалната 
церемония наградата получи изп лнителният дирек-
тор на дружеството Доминик Хамерс. 

На 27 ноември 2020 г. в Националния дом на на-
уката и техниката - София се проведе IV-та На-
ционална научно-техническа конференция „Ми-

нералните ресурси и устойчивото развитие”. Основен 
организатор на с битието е Научно-техническият с юз 
по минно дело, геология и металургия, а с организа-
тори са едерацията на научно-техническите с юзи в 
Б лгария, Б лгарската академия на науките, Минно-ге-
оложкия университет „Св. Иван Рилски”, Б лгарската 
минно-геоложка камара, С юз т на учените в Б лга-
рия. Основните тематични направления на конферен-
цията са
l Минерално-суровинният отрас л, устойчивото раз-

витие и неговите икономически, социални и образо-
вателни аспекти.

l Иновационни технологии в проучването, добива и 
преработката на минерални суровини.

l Геополитически аспекти, роля и значение на мине-
рално-суровинния отрас л и стратегии на Европей-
ския с юз.

l стойчивото развитие и науките за емята.

l Бизнес т и пазар т на минерални ресурси и устойчи-
вото развитие.

l стойчивото развитие и екологичните аспекти в ми-
нерално-суровинния отрас л.

Противоепидемичните мерки в залата по време на 
конференцията бяха строго спазвани. В в вр зка с 
нев зможността на някои колеги да прис стват, бе 
организирано и онлайн проследяване и участие в кон-
ференцията. 

Изнесените доклади са отпечатани в сборник.

НА ИОНАЛНА НА НО Е НИ Е А ОН ЕРЕН ИЯ
ИНЕРАЛНИ Е РЕ Р И И О ИВО О РАЗВИ ИЕ

Вицепремиер т и минист р на туризма Марияна Нико-
лова пожела на проф. Вутов о е д лги години да р ко-

„ н утов е човек, който не само успешно преведе 
бизнеса си през променливите времена на пре ода, 
но го укрепи и разшири и днес успешно управлява 
един от стълбовете на икономиката.“ - каза при 
вр чването на наградата вицепремиер т и минис-
т р на туризма Марияна Николова. 

„ ази награда е чест за про . утов и екипите от 
про есионалисти, с които той работи заедно  го
дини, на базата на взаимно доверие и уважение. я 
е признание за съвместните усилия и постижения с 
нашите служители, партн ори и съмишленици.“ - от-
беляза Доминик Хамерс на церемонията

В специално писмо до организаторите на конкурса 
проф. дтн инж. Цоло Вутов благодари и отбелязва зна-
чението на наградата като признание за постиженията, 
които са плод на  последователни колективни усилия.  
Той  поздравява и всички номинирани и наградени до-
сега, в конкурса с 30-годишна история  

„ тличавали сте най добрите икономисти, предпри
емачи и мениджъри. беден съм, че всеки един от 
тя  има дългосрочна визия за развитие, допринася 
за ългария със своя бизнес, като открива и запаз
ва работни места, създава добавена стойност и ин
вестира в нови те нологии и в обществото  сички 
те са избрали да живеят и да се реализират в ълга
рия.“ се каза в писмото на проф. Цоло Вутов

води професионално и ползотворно фирмата и да про-
д лжи да задава стандарта за почтеност и човечност.

Д      ЕИ  Н           
   Н   МДГМ        М    
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Тазгодишното издание на Седемнадесетата на-
ционална младежка научно-практическа конфе-
ренция 2020 се проведе в периода 12-13 ноември 

2020 г. Бяха представени 27 доклада в три секции. Кон-
ференцията се проведе изцяло дистанционно чрез сис-
темата Zoom. Отпечатан е сборник, в който са публи-
кувани 25 доклада. С став т на редакционния с вет, 
разгледал пост пилите доклади е в с став  проф. дтн 
инж. Иван чев, проф. д-р инж. Коста Бошнаков, проф. 
д-р инж. Димит р Тонев, проф. д-р Татяна Хубенова - 
Делисивкова, д-р инж. Кремена Деделянова, д-р Сте-
фан Пачеджиев, д-р инж. Л чезар Георгиев, д-р инж. 
Бойко Денчев. 

Станови а за предложения за награждаване на учас-
тници по секции и направления бяха представени от 
проф. д-р Димит р Тонев - зам.-директор на Институт 
за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН  
д-р инж. Л чезар Георгиев - главен асистент в катедра 
„Сондиране на нефт и газ“, Минно-геоложки универси-
тет „Св. Иван Рилски“  д-р Стефан Пачеджиев - изп л-
нителен директор на СЕЕС. Предоставените станови а 
са от членове на Редакционния с вет ни в качеството 
им на участници и наблюдава и представянето на до-
кладите на форума.

От направения анализ на предварително изпратените 
доклади от участниците и предоставените рецензии, 
както и представянето на участниците по време на фо-
рума и компетентността при зададените в проси бе 
направена следното класиране по секции и направле-
ния

П РВА Е ИЯ

І награда  Ангел Демерджиев, Добромир Димитров - 
Анализ на радиационната за ита на циклотрон T  - 2  
- Монте Карло симулации. Направление

II награда: Христо Танев, сен Горбунов - Лабораторен 
макет на автоматизирана система за управление на 
процеса на смилане. Направление -

IІI награда: Андрей Иванов, Благовест Михайлов - 
Аrduino-базиран часовник. Направление

В ОРА Е ИЯ

І награда: Александ р Николов - Геополимери на база 
отпад чен фаялит и метакаолин. Направление М

II награда: Огнян Петков, Ангелина Стоянова-Иванова - 
B Pb SCCO Керамики с потенциално приложение като 
добавки в алкални Ni-Zn системи. Направление -

ІІІ награда: Мартин Ралчев - Робот за UV дезинфекция. 
Направление

РЕ А Е ИЯ

І награда: латко накиев – Алгоритмични методики в 
архитектурата. Направление

ІІ награда: Марина Банчева - Креативност и иноватив-
ност в с временните организации и ролята на функ-
цията по управление и развитие на човешкия капитал 

Р К . Направление

ІІІ награда: Венцислав Баков, Николай Георгиев - Син-
тез и изследване на 1, -нафталимиден сензор за детек-
ция на развалено месо и риба. Направление -

Е В Р А Е ИЯ
ученици и ученически колективи с доклади за разра-

ботки, реализирани по време на учебната и изв нклас-
на дейност от гореизброените тематични направле-
ния .

І награда: Мартин Димитров, Гергана Пеева - СКА до-
казателства на резултати за видимост на конични се-
чения

Седемнадесетата национална младежка научно-прак-
тическа конференция 2020 доказа за поредна година 
своята полезност за млади хора, които искат да се раз-
виват в различни научни направления.

Д    Д  
  Н

ЕДЕ НАДЕ Е А НА ИОНАЛНА ЛАДЕ А
НА НО ПРА И Е А ОН ЕРЕН ИЯ

Д  Г           Н       
 М           Н    
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Подземните камиони използват 
мо ни двигатели, най-с вре-
менни технологии на задвиж-

ването и колесна формула х . Тях-
ната габаритната височина е много 
по-малка, което ги прави най-подхо-
дя ите машини за подземни дейнос-
ти в места, к дето пространствата 
са ограничени. С членената рама с 
централна шарнирна вр зка подо-
брява завиването и маневреност-
та, т й като осигурява в зможно 
най-малкия радиус на завиване. 
В зависимост от т рсенето на па-
зара производителите предлагат 
най-различни варианти на полезен 
товар и капацитети на самосвални-
те кошове. Най-малките започват от 
2,5 m3 5 t, а при най-големите модели 
те достигат 32 m3 5 t. В с ото вре-
ме за всеки модел с конкретен поле-
зен товар може да се пор ча кош с 
капацитет различен от стандартния - 
по-голям или по-мал к, което зависи 
от специфичната маса пл тност  на 
добиваната руда и желаната произ-
водителност.

Според задвижването най-голямо е 
предлагането на подземни камиони 
с дизелови двигатели. В момента аг-
регатите с най-малко отделяни вред-
ни емисии в изгорелите газове са с -
образени с най-строгия екологичен 
стандарт - Етап V на ЕС. Двигатели-
те обикновено се куплират с с ско-
ростна кутия тип Power Shift, а някои 
производители влагат и нап лно ав-
томатичен предавателен механиз м 
при най-големите си модели.

През последните десетилетия при 
електрическите задвижвания са раз-
работвани и използвани различни 
варианти - например с електричест-
во от силов кабел, св рзан к м елек-
трическата мрежа, или с пантограф 

ПОДЗЕ НИ ИННИ А ИОНИ

рудника и желаната производител-
ност. Много важен момент е правил-
ното с четаването на капацитета на 
камионите с производителността на 
машините, които е ги товарят. а 
точното изчисляване на един рабо-
тен цик л трябва да се пресметне 
с ответно един товарач колко ками-
она е товари, самите камиони как-
во разстояние е изминават и т.н. 

Но преди да се влезе в такива де-
тайлни обс ждания е много полез-
но да се познават моделните гами 
подземни камиони на основните 
производители. Сред най-известните 
марки можем да отбележим шест. На 
следва ите страници представяме 
тези компании и предлаганите от тях 
подземни камиони според заявените 
от тях моделни гами и технико-техно-
логични преиму ества.

CATERPILLAR

Компанията предлага богата палитра 
от минна техника, не само за открит 
добив, но и за подземни рудници. В 
нея влиза и гама от подземни ками-
они с с с членена рама и самосва-
лен кош. Тя е с ставена от четири 
модела с с следните капацитети на 
стандартните кошове и с ответен 
полезен товар   m3 22 t, 1 ,  m3 30 t, 
21,3 m3 5 t и 2 ,  m3 3 t. Машините 
се захранват от дизелови двигатели 

за захранване на камионите чрез 
контактна мрежа отгоре. В днешно 
време обаче се разчита най-вече на 
електрически задвижвания, при кои-
то електромоторите се захранват с 
ток от тягови батерии. ареждането 
на тяговите батерии става основно 
по два начина  чрез рекупериране на 
енергия от спирачките по време на 
работа и чрез зарядна станция, по-
добно на електромобилите.

Правилният избор на подходя и 
подземни самосвали за работа в 
конкретна мина и при конкретни ус-
ловия е обусловен от много факто-
ри. Ето за о е най-правилно всички 
в проси да се изяснят от екип от 
професионалисти от двете страни 
- представители на завода произво-
дител и на с ответния подземен руд-
ник. Сред основните фактори, които 
се вземат предвид, са вида на руда-
та, технологията на разработване на 

Подземните минни камиони от типа Underground Mining Trucks са 
предназначени за транспортиране на добитата руда от забоя до 
мястото на разтоварване например рудоспус ци . Тези маши-

ни доняк де приличат на с членените д мпери за открити кариери и 
мини, но са много по-ниски от тях, имат само два моста и в с ото 
време са конструирани за работа в най-трудните условия за добив при 
подд ржане на най-високи стандарти за производствена ефективност, 
безопасност и надеждност.

            -
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собствено производство и разчитат 
на трансмисии от типа Power Shift.

През пролетта на 2020 г. Caterpillar 
представи изцяло обновения флаг-
ман в гамата си - модел т AD 3. 
Полезният му товар е повишен от 0 
на 3 t. Камион т използва дизелов 
агрегат Cat C27 с мо ност 7  к.с., 
с образен с с строгите екологични 
норми на ЕС по Етап V. а целта не 
се използва AdBlue, а комбинация от 
филтри за частици DPF . Единият е 
стандартен тип, а вторият разчита на 
перпендикулярно насочване на по-
тока от изгорели газове к м стената 
му all Flow Filter  за улавяне на над 

 от дизеловите сажди. Тази тех-
нология допринася за подобряване 
на качеството на в здуха под земя-
та.

адвижването на AD 3 разполага с 
нов хидротрансформатор с проме-
нено предавателно отношение за по-
вишаване на максималния в ртя  
момент и оптимално движение на 
с ата предавка при преминаване 
по различни наклони. Оптимизира-
ното превключване на предавките 
осигурява по-плавно изкачване на 

При дизеловите модели се разчита 
на двигатели Cummins, а трансми-
сията е от типа Full Power Shift от 
Dana или автоматична от Allison за 
най-големите модели. аключването 
на хидротрансформатора осигурява 
икономии на гориво, намалява от-
делянето на топлина и износването 
на компонентите на трансмисията. 
Комфорт т за оператора кабината 
е на много високо ниво, като седал-
ката и уредите за управление могат 
да б дат разположени по посока на 
движение или странично в зависи-
мост от изискването на клиента. С -
временно улеснение е камерата за 
зоната зад камиона, което доп лни-
телно повишава безопасността под 
земята. В средната част на гамата 
трябва се отбележи и модел т с по-
лезен товар 32,  t и минимална габа-
ритна височина от 2,25 m - за работа 
в много ниски подземни тунели.

При по-тежките модели се влагат 
повече модерни технологии с цел 
постигане на максимална произво-
дителност, комфорт за оператора и 
безопасност при работа под земята  
система за измерване на товара в 
коша, автоматична скоростна кутия 

нагорни а и повече теглителна сила 
при потегляне от място.

Кабината предлага високо ниво на 
комфорт за оператора, а от двете 
страни на самосвала има в ншни 
дисплеи, които показват масата на 
натоварения материал в коша и така 
ориентират оператора на товарача 
с цел оптимално нап лване на са-
мосвала.

EPIROC

Компанията е един най-големите и 
традиционни участници на светов-
ния пазар на подземна минна техни-
ка. Предлаганите машини до преди 
три години бяха брандирани като 
Atlas Copco, но след трансформация 
в групата през 201  г. се появи и но-
вата марка Epiroc. Важна част от про-
дуктовата палитра е гамата от под-
земни камиони с с с членена рама. 
Тя включва девет модела с дизелови 
двигатели и капацитети полезен то-
вар на самосвалните кошове от ,1 
m3 20 t до 2 ,  m3 5 t. Има и един 
електрически модел с тягова бате-
рия 1  m3 2 t .

United. Inspired.

Епирок България ЕООД

бул. „Искърско шосе“ 7

сграда 3

epiroc.com
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с вграден ретардер, автоматична 
климатична система в кабината, спе-
циално окачване на предния мост 
за по-меко возене, камери за зоните 
отзад и отдясно, автоматично акти-
виране на спирачките след 3 секун-
ди  при превключване на неутрална 
предавка или отваряне на врата при 
скорост под  km h и др.

На свой ред електрическият камион 
с полезен товар 2 t предлага всички 
предимства и технологии, вложени 
при по-тежките подземни самосвали 
на Epiroc, но в доп лнение не отделя 
никакви емисии от изгорели газове, 
т й като разчита на електрически 
тягови батерии и електромотори. 
Мо ното ускорение на електриче-
ското задвижване е впечатлява о 
и несравнимо с дизеловите модели. 
Освен това поддр жката на елек-
трическия силов тракт е значително 
по-евтина.

а по-големите модели Epiroc пред-
лага с о и различни варианти за 
дистанционно и автономно управле-
ние без оператор в кабината .

Марката oy е сред най-известните в 
бизнеса с подземна минна техника. 
През 2017 г. собствеността на аме-
риканската компания oy Global бе 
придобита от Komatsu, фирмата бе 
преименувана и понастоя ем всич-

ки машини oy се произвеждат от 
Komatsu Mining. През 2020 г. се поя-
виха и п рвите машини от гамата на 

oy Global, пребрандирани с логото и 
специфичния ж лт цвят на Komatsu  
подземни товарачи, карети, про-
бивни машини и др. Вероятно през  
2021 г. е видим и подземните ками-
они oy в новата им ж лта премяна и 
логото на Komatsu.

Гамата от подземни с членени са-
мосвали е с ставена от три моде-
ла с с следните капацитети по-
лезен товар на самосвалния кош  
3,3 m3 ,  t,  m3 1  t и 17,  m3/ 
31,2 t. а задвижването се разчита 

на дизелови двигатели от марките 
Deutz, Cummins или MTU и скоростни 
кутии тип Power Shift от Dana. Мосто-
вете с о са от Dana, а колесната 
формула е х . И при трите модела 
разположението на седалката е в 
класическия вариант - странично 
оператор т гледа наляво при прид-

вижване с камиона напред .

Според производителя камионите се 
отличават с опростена и надеждна 
конструкция, както и с вложени мно-
го издр жливи компоненти, осигуря-
ва и д л г експлоатационен живот 
на машините  хидродинамична тран-
смисия за тежки приложения с до-
казани качества в трудните условия 
под земята, хидравлична система 
с бутални помпи и малки топлинни 
емисии, електрическа система за 
екстремни условия на работа ниво - 
военни машини , ифтове тип Collet, 
централна система за смазване и от-
лична сервизопригодност.

Високото ниво на безопасност е 
обезпечено от с временни кабини, 
сертифицирани по стандартите на 

OPS и FOPS, управление с джой-
стици, спирачки с пружинно активи-
ране и хидравлично освобождаване, 
които се задействат автоматично 
при ниско хидравлично налягане или 
електрически дефект, надеждна изо-
лация на всички горе и компоненти 
и др. а постигане на оптимален раз-
ход на гориво се разчита на хидро- 
трансформатор с с заключване и 
хидравлична система от типа затво-
рен цент р, в т.ч. използване на бу-
тални помпи с променлив дебит.

             
  

            -
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а да удовлетвори в в в зможно 
най-голяма степен потребностите на 
клиентите, производителят предлага 
и разнообразни доп лнителни опции 
като например самосвални кошове с 
капацитети различни от стандартни-
те, клапи за задната страна на кошо-
вете, р чна или автоматична проти-
вопожарна бордова система, камера 
за зоната зад камиона, климатична 
система в кабината и др.

PAUS

Немската компания Hermann Paus 
Maschinenfabrik е реномиран про-
изводител с богата гама от нишови 
специализирани решения, в т.ч. за 
подземни рудници. Произвеждана-
та гама от подземни камиони с с 
с членена рама включва три базо-
ви модела с с собствени маси 17 t, 
22 t и 2  t. Те се оборудват с с са-
мосвални кошове с капацитети и 
полезни товари с ответно  m3 1  t, 
11,5 m3 22 t и 1  m3 27 t. Клиентите 
имат избор от дизелови двигатели от 
марките Deutz, Cummins, Caterpillar и 
Mercedes-Benz с мо ности респек-
тивно до 230 к.с., 310 к.с и 3 0 к.с. за 

всеки от моделите. Шасито е с чле-
нено от две части, a предният мост 
е с независимо окачване. а сами-
те мостове се разчита на доказани 
марки като Dana и Kessler. Трансми-
сията е хидродинамична от типа Full 
Powershift.

Според производителя подземните 
самосвали Paus са отлично решение 
за комфортен, безопасен и иконо-
мичен транспорт в подземни мини 

за добив на метални руди, особено 
на големи разстояния и при много 
големи наклони на трасето. Тези 
машини предлагат кратко време за 
изп лнение на всеки работен цик л 
благодарение на мо ното задвиж-
ване и високата си маневреност. От 
своя страна здравата и компактна 
конструкция на подземните камиони 
Paus осигурява голяма надеждност 
и д л г експлоатационен живот, а 
с о и отлично с отношение меж-
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ду полезния товар и минималната 
габаритна височина. Конструкцията 
предполага широк кр г от различни 
приложения на камионите. Ето за о 
всеки базов модел се предлага и в 
различни версии - например с кош с 
ежектор избутва а стена  за разто-
варване без вдигане на коша, както 
и с различни сменяеми надстройки  
бетонов миксер, подемна ножична 
платформа вишка  и др.

Сред силните страни на подземните 
камиони Paus трябва да се споменат 
тяхната изключителна здравина, в 
т.ч. изцяло обезопасената кабина 
според стандартите за OPS и FOPS. 
Седалката на оператора се в рти на 
1 0  опция , при което за всяка по-
сока на движение напред и назад  
за оператора е предвидено по едно 
арматурно табло. Така се осигурява 
и оптимална видимост к м коша, 
дори при движение на заден ход. 
Сред другите полезни опции заслу-
жават внимание специалната авто-
матична противопожарна система, 
климатичната инсталация за кабина-
та, камерата за зоната зад камиона 
изображението се включва при пре-

минаване на заден ход  и клапата за 
коша.

Машините се отличават с о с ви-
сока степен на сервизопригодност, 
с много лесен дост п до двигателя, 
хидравликата и филтрите.

SANDVIK

Компанията е един от световните 
лидери в производството на минна 
техника и предлага широка гама от 
подземни самосвали с с с члене-
на рама. Има осем модела с марка 
Sandvik, като капацитетите и с от-
ветно полезния товар на самосвал-
ните кошове започват от 7,5 m3 15 t 
и достигат до 3  m3 3 t. По правило 
камионите се оборудват с дизелови 
двигатели Volvo или Mercedes-Benz 
и автоматични скоростни кутии 
Dana или Allison. Предлага се и елек-
трически камион с марка Artisan 
2  m3 50 t .

Гамата от подземни самосвали с 
марка Sandvik е разделена на три 
сегмента. На в рха са трите най-го-
леми модела полезен товар 5 t, 
51 t и 3 t , които спадат к м интели-
гентната серия i. Те предлагат в рха 
на дигиталните технологии за под-

земни самосвали в областта на те-
лематиката, измерването на произ-
водителността, автоматизацията на 
работа и нап лно автономното упра-
вление - без оператор. Благодарение 
на тези технологии интелигентните 
подземни самосвали Sandvik пости-
гат с до 30  по-голяма производи-
телност спрямо предходните модели 
и с до 50  по-ниски разходи за екс-
плоатация и поддр жка. Автомати-
зацията и автономното управление 
носят и доп лнителни ползи, като 
повишаване на безопасността и на-
маляване на риска от инциденти под 
земята, т й като зоната на добива е 
изцяло изолирана и необходимият 
персонал е сведен до минимум.

В средата на гамата има три модела 
с полезен товар 30 t. Те предлагат 
различни конструктивни решения 
като габаритна височина и шири-
на. По този начин Sandvik може да 
предложи камион в 30-тонния клас 
за всички в зможни условия за ра-
бота и да удовлетвори максимално 
потребностите на клиентите. При 
тези модели се предлагат и някои 
от дигиталните решения от серия i. В 
най-лекия сегмент има два модела с 
полезен товар 15 t и 20 t.

С авангардната си технология впе-
чатлява и електрическият ками-
он Artisan Z50. В момента той е с 
най-голямата товароносимост сред 

електрическите самосвали в света. 
а б рзото и ефективно транспор-

тиране на полезния товар от 50 t се 
разчита на два пакета литиево-же-
лязо-фосфатни тягови батерии и 
четири електромотора. Модел т се 
отличава с п лна липсата на еми-
сии изгорели газове и генерира 
с всем малко топлина. Батериите 
се зареждат по време на натискане 
на спирачката благодарение на из-
ползването на най-с временна тех-
нология за рекупериране на енергия 
механичната енергия се превр а 

в електрическа  и така камион т е 
в зможно да работи дори цяла смя-
на без зареждане. Този модел с о 
разполага с най-с временните тех-
нологии за автоматизация и авто-
номно управление.

Yantai ingye Machinery Co. е воде  
китайски производител на подземна 
минна техника. В богатата продукто-
ва палитра на компанията е включе-
на гама от подземни самосвали с с 
с членена рама, с ставена об о от 
седем базови модела. Те са оборуд-
вани с с самосвални кошове с капа-
цитети и полезни товари с ответно 

 m3  t, 5 m3 10 t,  m3 12 t, 7,5 m3/ 
15 t, 10 m3 20 t и 15 m3 30 t. а про-
изводството на подземните камиони 
в Yantai ingye използват агрегати 

            -
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и компоненти от доказани и воде и 
световни марки  дизелови двигатели 
от Deutz, Cummins и Mercedes-Benz, 
скоростна кутия и хидротрансфор-
матор от Dana, както и мостове от 
Dana и Kessler.

Машините са с с задвижване х , 
осигурява о висока висока тегли-
телна сила. Шарнирната вр зка 
между предното и задното шаси га-
рантира необходимия мал к радиус 
на завиване. Постоянният контакт на 
колелата с пов рхността е обезпе-
чен от страничното наклоняване на 
двете шасита, което се получава бла-
годарение на лагера, монтиран к м 
шарнирната вр зка. Освен това тези 
камиони се отличават с компактни 
размери за работа в тесни места, 
оптимално с отношение на полез-
ния товар к м собствената маса и 
с временно управление на работни-
те движения с джойстици с пилотно 
налягане.

Сред полезните опции тук можем да 
отбележим заключването на хидро-
трансформатора, което спомага за 
намаляване разхода на гориво, както 
и механизм т за изтласкване на ма-

териал от коша ежектор , без той да 
се вдига.

Доп лнително се предлага и ниско- 
профилна версия на модела с капа-
цитет на коша 15 m3 30 t. Неговата 
габаритна височина е под 2 m. Той 
може да б де пор чан и с много 

по-богато оборудване, като камера 
за зоната зад камиона, система за 
централно смазване, климатична 
система в кабината и бордова проти-
вопожарна система.

О   
Д  НИ ОЛО
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Е ИРИ ДР Е ВА О Р ПА ЕО Е ИН
РЕАЛИЗИРА В Е НИ ПРОЕ И
О ИНИ Е Е РОПОЛЕ И ИР ОВО

На официални церемонии през 
ноември, в Етрополе и Мирко-
во, бяха подписани рамкови 

споразумения между об ините и че-
тири дружества от Група ГЕОТЕХМИН 
за реализиране на с вместни проек-
ти от приоритетно значение за мест-
ното население. Компаниите Гео- 
техмин ООД, Елаците-Мед АД, Гео-
строй АД и Геотрейдинг АД осигуря-
ват финансиране и подпомагане на 
проекти, включени в Благотворител-
ната програма „Б лгарските добро-
детели“, с здадена през 201  г. по 
идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, 
управител на Геотехмин ООД. 

Реализацията на проектите по про-
грамата е израз на последовател-
ната социално-отговорна политика 
на Група ГЕОТЕХМИН к м местните 
об ности. Предвид последствия-
та от пандемията от Covid-1  и в в 
вр зка с очакваната икономическа 
криза, основателите на програмата 
имат желанието да подкрепят насе-
лението на об ините и об инските 
власти в районите, в които ос ест-
вяват основната си икономическа 
дейност. 

След проведени разговори между 
Об ина Етрополе и Група ГЕОТЕХ-
МИН е решено по програмата да б -
дат изв ршени основен ремонт на 
С  „Христо сенов“ и ремонтни ра-
боти на покрива на МБАЛ „Проф. д-р 
Александ р Герчев“ - гр. Етрополе.

В С  „Христо сенов“, гр. Етрополе, 
е б дат изцяло ремонтирани пар-

ната инсталация и е б дат изгра-
дени парно отопление в сградата 
на об ежитието, топлоизолация 
на корпуса на физкултурния салон 
и басейна и подмяна на подова-
та настилка. С това е се намали 
значително финансовата тежест за 
учили ето и е б дат с здадени 
изключително благоприятни усло-
вия за процеса на обучение, както 
и е се осигури по-здравословна 
среда. 

Н    Е   Д  Д    О  Е -
 М  М    О   Е       

Д    Д      Г -
 ООД   Д  Д     Е М  Д

        М  -
     Г  ООД Д    

 Д  Д      Е М  Д  Н  -
        О  М  

    М   Л       
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Ремонт т на покрива на МБАЛ „Проф. д-р А. Герчев“ 
с о е от голямо значение за с здаването на благо-
приятни условия при полагането на грижи от медиците 
за здравето на жителите на Етрополе.   

В Об ина Мирково споразумението стартира с три ва-
жни проекта. а нуждите на об ината е б де закупе-
на нова сметос бира а машина. е б де подменено 
уличното осветление в село Бенковски и е се подгот-
ви проект за рекултивация на депото за битови отпад -
ци в Смолско. Тези проекти са от п рвостепенно значе-
ние за жителите на об ината и е необходимо да б дат 
реализирани в зможно най-б рзо. 

Рамковите споразумения по програма „Б лгарските 
добродетели“ за подкрепа на об ините са с прод лжи-

телност три години - за периода 2020 - 2023 г. Предстои 
об ините да определят проектите, които е се реали-
зират през следва ите години. Предвижда се в след-
ва ите месеци  четирите дружества от Група ГЕОТЕХ-
МИН да подпишат споразумения и с об ините авдар, 

елопеч и латица за подкрепа на социалнозначими 
проекти за населението в тях.

етирите компании винаги са се отзовавали на пред-
ложенията на об инските р ководства за реализира-
не на важни за об еството каузи. Избраните проекти 
показват желанието на дарителите да благоустроят и 
подобрят инфраструктурата и в по-малките населени 
места в об ините и потв рждават стремежа си да б -
дат полезни там, к дето е необходимо в момента.

М

ПО ИНИ ИА ИВА А НА Е О ЗЕЛЕНО РЕ
НА Р ПА ЕО Е ИН Я А ЗА АДЕНИ
НАД Д РВЕ А

етири дружества от Група ГЕО-
ТЕХМИН - Геотехмин ООД, Ела-
ците-Мед АД, Геотрейдинг АД и 

    М             -
    Г    И    Д  Д     Е -

М      

Геострой АД, в периода септември - 
ноември, в партньорство с об и-
ните Етрополе, Мирково, латица, 

елопеч, авдар, Пирдоп и Коприв-
ица засадиха над 1100 д рвета и 

храсти в градските пространства.
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Д     Н      Г  Д  
  О  М     Г  

  И       Е М   Д  
Д

  Е     -
      

  Е  Д  Д -
  Д  Д    

И  Н   -
   Е М

Инициативата „Нашето зелено утре“ 
е д лгосрочна и се ос ествява в 
рамките на благотворителната про-
грама „Б лгарските добродетели“, 
с здадена през 201  г., по инициа-
тива на проф. дтн инж. Цоло Вутов. 
Тази година тя е посветена на 30-го-
дишнината на Геотехмин ООД.

етирите дружества финансираха 
закупуването на растенията и фи-
данките. Об инските власти от се-
демте об ини участваха с с свои 
проекти, посочиха подходя ите за 
залесяване места и избраха расти-
телни и д рвесни видове, които най-
добре да се адаптират к м всеки от 
терените. В залесяването участва 
висшият мениджм нт на друже-
ствата-дарители, об инските р ко-
водства, служители на об инските 
администрации, хора от местните 
об ности. Служители от четирите 
дружества, чрез доброволен труд и с 
необходимата техника, се включиха 
и подпомогнаха дейностите. 

С реализирането на проекта, стреме-
ж т и на дарителите и на об ините е 
да допринесат за биоразноообрази-
ето, да подобрят облика и визията на 
градските пространства.

М

Археологическият музей „Мари-
ца-изток” в Раднево зав рши 
спасителни  разкопки на три 

обекта през 2020 година, финанси-
рани с над 2 2 500 лв. от Мини „Ма-
рица-изток” ЕАД.

През м. август се изв ршиха спаси-
телните археологически разкопки в 
местността Боял ка, край града, в 

ИНИ АРИ А ИЗ О ПОДПО О НА ПРО ВАНЕ О
НА РИ АР ЕОЛО И Е И О Е А

периферията на пло , определена 
за концесия на мините. На пло  от 
около 0 дка по пов рхността са от-
крити керамични фрагменти от рим-
ската, ранновизантийската, средно-
вековната и к сносредновековната 
епохи, както и фрагментирана строи-
телна керамика от римската и к сно-
средновековната епохи. Наличието 
им се установява вследствие зало-

жените об о 32 сондажа, при които 
са открити глазирана чиния, харак-
терна за к сносредновековната епо-
ха, тухли и тегули от с ата епоха. 
„П
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      Д   

   -
     

 

ями човешки останки, свидетелстват за погребения на 
хора в тях. Това дава доп лнителна информация за се-
ли ната структура от тракийската епоха.

О       Д   

”, коментира директор т 
му Пламен Караилиев. 

Нов момент е намирането на фрагментирана керами-
ка, която носи характеристиката на бронзовата епоха. 
Тя доп лва стратиграфията на определената за б -
де и проучвания пло , което е се ос естви след 
отчуждаването на терена за нуждите на Мини „Мари-
ца-изток” ЕАД, обясняват от музея.

а п рви п т е регистрирано и частично проучено 
откритото сели е от ранно тракийската епоха в в 
втория обект, разположен в местността Дядо Атана-
совата могила, западно от с. Полски Градец. Спасител-
ните археологически проучвания се проведоха в пе-
риода септември – октомври, 2020 г. с  р ководители 
доц. д-р К. Ников и доц. д-р Румяна Георгиева – НАИМ 
при БАН.

Открити са жили ни и стопански постройки, керамич-
ни с дове, керамични прешлени за вретено и тежести 
за стан, хромели, множество гладилки и чукалки, как-
то и антропоморфни фигурки. Намерените в ритуални 
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На  ноември стартира нов конкурс на Група ГЕО-
ТЕХМИН за творби на ученици от 13 учили а от 
региона на Средногорието и об ина Етрополе. 

Тази година инициативата е посветена на 30-aта го-
дишнина от основаването на Геотехмин ООД, а темата 
е „Б де ето на човечеството“. 

ДЕ Е О НА ОВЕ Е ВО О
НОВ ОН Р ЗА ЕНИ И О ИЛИ А
ПАР Н ОРИ НА Р ПА ЕО Е ИН

Дружествата от група ГЕОТЕХМИН, инициатори на 
конкурса - Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой 
АД и Геотрейдинг АД, е очакват оригинални идеи за 
това как трябва да се развива свет т. Как можем да 
се подготвим по-добре за времето на безпрецедентни 
трансформации и несигурност, в което живеем? Как е 
изглежда планетата през 2050 г. например? Могат ли 
технологиите и интелигентните машини да ни помог-
нат да б дем по-сигурни? Как да развием способност 
да се справяме с промените, да запазим оптимизма и 
да начертаем по-доброто б де е на човечеството?

В конкурса могат да участват ученици от учили а-
та-партньори С  „Христо сенов“, О  „Христо Ботев“ и 
ПГ „Тодор Пеев“ – Етрополе,  О  „Георги Бенковски“ – 
Мирково,  О  „Св. Св. Кирил и Методий“ – авдар, О  
„Св. Св. Кирил и Методий“ – елопеч, С  „Св. Паисий Хи-
лендарски“ и Професионална гимназия „ латица“ – гр. 

латица, Професионална гимназия по механоелектро-
техника гр. Пирдоп, ПГТХТ „Никола Димов“ и С  „Саво 
Савов“ – Пирдоп, О  „Св. Св. Кирил и Методий“ – Антон 
и С  „Любен Каравелов“ – Коприв ица в две в зрасто-
ви групи  

l 5 - 7 клас; l 8 - 12 клас

и в две конкурсни категории

l литературно-художествено произведение - с чине-
ние, есе, стихотворение, приказка, разказ

l дигитално изображение - рисунка, макет, или друг 
вид приложна творба компют рна графика, компю-
т рна анимация . 

Творбите на участниците е б дат оценявани от ав-
торитетно независимо жури. а отличилите се, както 
всяка година, е има предметни награди, а учили а-
та-партньори е получат пособия и техника в помо  
на учебния процес. 

М

На третия обект в местността Вехтите лозя, край с. Тро-
яново, са изв ршени проучвания на  об о 12 жили а, 
7 полувкопани постройки с нежили ен характер, 
1  ями, две битови пе и и огни е от наслоените ран-
новизантийско и средновековно сели е. Те са разпо-
ложени на пло  над  дка и са проведени в периода 
от 10.0 .2020 до 07.10.2020 г.2020 г. с научните р -
ководители д-р Красимир Велков - ИМ – Тв рдица и 
д-р Татяна К нчева - АММИ – Раднево. Открити са мо-
нети, сред които и две византийски корубести монети, 
фрагменти от бронзови и среб рни обеци, фрагменти 
от бронзови и ст клени гривни, желязна шпора, же-
лезни в рхове на стрели, ножчета, огрибки, желязна 

кукичка за в дица, многобройни прешлени за вретено, 
глинени све ници, капаци за с дове.

П рвите спасителни археологически разкопки започ-
ват на територията на енергийния комплекс „Марица - 
изток“ през 1 0 г., с началото на  минните дейности. 
Десетилетия наред „Мини Марица-изток” ЕАД дава 
своя принос за с храняването на артефакти от отми-
нали хилядолетия. Изземването на в гли ата започва 
едва когато през терените са минали археолозите. На-
ходки от тези спасителни археологически експедиции, 
някои от които уникални, са обработени и експонирани 
в Археологически музей „Марица-изток” в Раднево.

М М Д
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PRINCIPLES AND APPROACHES FOR HYDRAULIC DESIGN OF MANIFOLDS IN MULTIPHASE 
MOVEMENT

     -  1
     -  

       
       

ABSTRACT

The nature and conditions of the applicability of 
methods used in hydraulic design of the manifolds 
in multiphase movement of hydrocarbon mi tures is 
presented. The principles and approaches for their 
practical use are considered.

KEYWORDS  manifolds, multiphase movement, oil 
and gas

РЕЗ Е

Представени са с ността и условията на прило-
жимост на използваните методики за хидравлично 
оразмеряване на с бирателни тр бопроводи при 
многофазно движение на в глеводородни флуидни 
смеси. Разгледани са принципите и подходите за тях-
ното практическо използване.

Л ОВИ Д И  колектори, многофазно движение, 
нефт и газ

В ВЕДЕНИЕ

В последния етап на разработка на газо-нефтени 
находи а се увеличава оводнеността на добива-
ния нефт и количеството на свободния газ 1,2  . 

В в вр зка с това се с здават условия за образуване 
на устойчиви нефтени емулсии, което води до повиша-
ване на вискозитета на емулсиите и хидравличните 
с противления, в зниква и при многофазното дви-
жение в помпено компресорните тр би и с ор жени-
ята за п рвична подготовка ,13 . При проектиране 
на разработката, експлоатацията и транспорта по 
с бирателни нефтопроводи  на добивания пластов 
флуид в началния и крайния етап на разработка на 
нефтените находи а е необходимо точно определяне 

режима на многофазно движение на газ, нефтена ему-
лсия и пластова вода с цел определяне на оптимален 
диамет р на с бирателен нефтопровод от устието на 
сондажа до пункта за п рвична подготовка. От една 
страна, диамет р т на с бирателните тр бопроводи 
трябва да е по-голям за осигуряване на минимални 
хидравлични загуби и ниско налягане на устието на 
сондажа. От друга страна, скоростите на движение 
на многофазния флуид трябва да са сравнително 
високи за предотвратяване пулсациите на потока и 
намаляване на корозионните процеси 12 . Повише-
ното устиево налягане води до намаляване времето 
на фонтаниране и до по-скорошното в веждане на 
механизиран добив на нефт, но в с ото време се на-
маляват разходите за наземните с ор жения.
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ПРИН ИПИ И ПОД ОДИ ПРИ ИДРАВЛИ НО О
ОРАЗ ЕРЯВАНЕ

Поради различните свойства на отделните фази 
в зниква относително движение между тях. Хидро-
газодинамичните процеси се усложняват, когато с -
бирателните тр бопроводи преминават през участ -
ци с различна денивелация. Обикновено в  ниските 
участ ци при определени условия се натрупва течна 
фаза, а в в високите - газова фаза. С това се изме-
нят хидравличните характеристики на с бирателни-
те тр бопроводи, в зникват неустановени режими на 
работа и пулсации на налягането . При с вместното 
движение на нефта и газа в с бирателния нефтопро-
вод, когато газа е разтворен в нефта хидравличните 
с противления намаляват с увеличаване на количе-
ството на разтворения газ, но това е валидно само 
при определени условия, зависе и от режима на дви-
жение и от свойствата на нефта и от количеството на 
разтворения газ. Хидравличното оразмеряване тряб-
ва да б де с образено с оперативното управление 
на процесите св рзани в системата пласт -сондаж 
- устиево оборудване - с бирателен тр бопровод - 
 с ор жения за п рвична подготовка на добивания 
пластов флуид 15 .

Методиките за хидравлично оразмеряване се базират 
на решаването на линейните диференциални уравне-
ния, описва и движението на свиваемите флуиди в 
тр бопроводи  с отчитане режима на движение 7, , 

, 10, 11 .

Методика разгледана в 1  се обосновава  на две ос-
новни групи от данни изходни и определяне параме-
трите за определяне пада на налягането .

И

Изходните данни, необходими за хидравличното 
оразмеряване на с бирателен тр бопровод по който 
се  движи многофазен флуид нефт, газ и пластова 
вода  се разделят на две групи

П рва група – подробен геодезически профил на тра-
сето за с бирателния  тр бопровод.  Обработката на 
тези данни се свежда до определяне на г ла на на-
клона и д лжината на ниския  и високия участ к на 
избраното трасе. Реалният профил на трасето се за-
меня с еквивалентен, с стоя  се от праволинеен от-
ряз к, с единява  точки от реалния профил, в които 
е в зможно изменение на структурата на течение. а 
в зходя ия участ к еквивалентното трасе приема 
так в отряз к от реалния профил, който независимо 
от броя на промеждут чните участ ци и г ла на на-
клона, движението на многофазния флуид обезпеча-
ва условия за режим на броеница. Това е показано 
на .

а д лжина на еквивалентния участ к се приема су-
марната д лжина от д лжината на всеки помеждут -
чен участ к от реалното трасе на отряз ка.

∑
=

=
n

i
Bie ll

1                     
    1

ДО Д Р ИН АР
ИН ИН ОВ ОЯ

Д ИЕВ е зав ршва 
МГ  “Св. Ив. Рилски“  
през 1 3 г. с с спе-
циалност „Техника и 
технология на сонди-
рането“.  През с ата 
година пост пва на 
работа в в фирмата  
„Проучване и добив 
на нефт и газ“ АД - 

Плевен на дл жност инженер-технолог по добив 
на нефт и газ. От 1  г. и  понастоя ем е препо-
давател в МГ  „Св. Ив. Рилски, к дето последова-
телно заема дл жностите асистент, ст. асистент,  
гл. асистент и доцент по направление „Транспорт 
и с хранение на нефт, газ и тв рди минерални 
продукти“. От 200  г. и досега с вместява препо-
давателската си дейност с отговорни ангажимен-
ти в компанията „Б лгарски газов цент р“ АД, на 
дл жност изп лнителен директор  и в Сдружение 
„Кл стер природен газ“, к дето заема с ата 
дл жност.  През 1 3 г., след зав ршен п лен 
курс на обучение в Европейския факултет к м 
МГ  „Св. Ив. Рилски“, придобива доп лнителна 
професионална квалификация по „Международ-
но икономическо и научно-техническо с трудни-
чество“. Професионалните  и научните интереси 
на доц. Бояджиев, обхва ат различни аспекти на 
транспорта и използването на природния газ. В 
тази област е участвал в разработването на 5 из-
следователски проекти и е публикувал самостоя-
телно или в с авторство  над 30 научни статии.  

частвал е с доклади в 20 национални и между-
народни форуми,  от които в чужбина. ленува 
в световната Асоциация на петролните инженери 
SPE , Б лгарска асоциация природен газ, Б лгар-

ска асоциация „Автомобили на природен газ“. 

Л А Д Р Л Е
ЗАР ЕОР ИЕВ е  
преподавател к м 
катедра „Сондиране, 
добив и транспорт 
на нефт и газ” в МГ  
„Св. Ив. Рилски”. Ав-
тор е на над 25 науч-
но -приложни статии  
и доклади в облас-
тта на разработване-
то и експлоатацията 
на нефтени, газови и 

газокондензатни находи а и е участвал в реди-
ца научно -изследователски проекти, национални 
и международни конференции, семинари и други 
форуми. ленува в „Б лгарска асоциация Приро-
ден газ” и в Научно техническия с юз по минно 
дело, геология и металургия. 
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  О    

а ниския участ к се приема так в отряз к от ре-
алното трасе, при който движението на сместа е по 
наклон при постоянен г л или изменението е в рам-
ките на 10 .

В оразмерявания нис к участ к могат да б дат 
включени ниски участ ци, на които г ла на наклона 
се изменя, при което се гарантира единна структура 
на движение в участ ка. Това е показано на фиг.2

Д лжината на ниския участ к е сума от д лжините 
на всички промеждут чни отряз ци от реалното тра-
се

                                      2

а ниския участ к от еквивалентното трасе се прие-
ма осреднен г л. 

Втора група – отнасят се разходните, физически и 
термодинамични характеристики на нефтената ему-
лсия, и газа.

О

 Подхода на изчисление включва

l Определяне сумарната д лжина на ниския  и ви-
сокия участ к и разликите в котите на низходя и-
те и в зходя ите участ ци  

l изчисляване синуса от г ла на наклона на екви-
валентния нис к участ к

l Изчисляване количеството газ, разтворено в един 
кубичен мет р емулсия  

l Определяне коефициента  на обемно разширение 
3  

l Определяне коефициента на свр х свиваемост  на 
газа 1

l Изчисляване на пл тността на газа в работни ус-
ловия 1

l Определяне на пл тността на емулсията в работ-
ни условия  

l Определяне на обемния и масов дебит на емулси-
ята

l Определяне обемния и масовия дебит на газ при 
работни условия

l Определяне обемния и масов дебит на сместа в 
работни условия

 Н  

l Изчисляване обемното и 
масовото с д ржание на 
газ

l Изчисляване числото 
на руда за многофазен 
флуид  

l Определяне структурата 
на течение на многофазен 
флуид за низходя ия учас-
т к и сравняване получе-
ната стойност FГСМ с кри-
тичното число на руда

l Определяне на структура-
та на течение в в високия 
участ к

l агубите на налягане се 
определят по формулата

.            3
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Последователността на оразмеряването по  методи-
ка 17  е следната

l Определяне формата на движение на многофаз-
ния флуид

l Определяне на об ия пад на налягане

а определяне об ия пад на налягане при движение 
на многофазен флуид в реален тр бопровод с д лжи-
на L се използва формулата

ΔPc = ΔPСТ + ΔРТР + ΔРИ                         

к дето  

ΔРc  е об ият пад на налягането при движение на 
многофазен флуид по тр бопровод с д лжи-
на, L

ΔPСТ  - загубите на налягане, породени от гравита-
ционните сили, Pa

ΔРТР  - загубите на налягане, породени от силите на 
триене, Pa

ΔРИ  - инерционните загуби на налягане, Pa.

Предимствата на методика 1  са св рзани с  опреде-
лянето на  режима на движение в в високия и ниския 
участ к  коефициента на хидравлично с противле-
ние на многофазния флуид  истинското с д ржание 
на газ при режим на броеница и разслоен режим и 
коефициента на хидравлично триене при разслоен 
режим на движение.

В методика 17  се определя  устойчивостта на емул-
сията в следствие на ефекта на намаляване на тур-
болизацията  пл тността на сместа и истинското 
с д ржание на газ в в високия и ниския участ к ко-
ефициента на хидравлично триене на многофазния 
флуид  загубите на налягане, породени от гравита-
ционните сили, от силите на триене и отчита инер-
ционните загуби.

Основните недостат ци на методика 1  e св рзано 
с неотчитане на устойчивостта на емулсията вслед-
ствие намаляване на турбулентността и пл тността 
на сместа в в високия и ниския участ к.

В методика 17  не се отчита режима на движение на 
многофазния флуид в в високия и ниския участ к.

ЗА Л ЕНИЕ

Принципите и подходите в разгледаните две методи-
ки са св рзани с  отчитане влиянието на физически-
те свойства на многофазния поток, оводнеността на 
емулсията и от части режима на движение в рху ос-
новните хидродинамични характеристики.
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FEATURES OF STRUCTURAL PROBLEMS IN THE RECONSTRUCTION OF TUNNELS – 
PLANNING AND MODELLING
Prof. Dr. Eng. Nikolay Zhechev - е-mail  n rafailov abv.bg  
University of Mining and Geology „St. Ivan ilski“

ABSTRACT

The e isting road tunnels in the epublic of Bulgaria 
are built without connections between the individual 
pipes, which does not ensure fire safety. On the other 
hand, the lack of waterproofing and poor construc-
tion cause problems with structural safety and ser-
vice life.

These two facts re uire a total reconstruction of 
the e isting road tunnels and bringing them in line 
with European re uirements for safety and durabil-
ity. Unlike the new constructions, the reconstruction 
has very restrictive conditions, which creates peculi-
arities in the technical solutions. These features are 
reflected in geological surveys, structural surveys, 
planning of functional and reinforcing activities, 
mathematical modeling, construction of new cross-
links, , earth uake research, planning of blasting, wa-
terproofing, ventilstion and fire resistance.

The study was conducted in connection with the so-
lution of a technical problem in the reconstruction of 
the Vitinya tunnel. The peculiarities of the, planning 
of functional and reinforcing activities, mathematical 
modeling,  construction of new cross-links,  are con-
sidered. The obtained results enrich the theory and 
practice of tunnel construction under the specific 
conditions of reconstruction.

KEYWORDS  tunnel, planning, reinforcement, model-
ling

РЕЗ Е

С ествува ите п тни тунели в Република Б лгария 
са изградени без вр зки между отделните тр би, кое-
то не обезпечава безопасността при пожар. От друга 
страна, липсата на хидроизолиране и некачественото 
изп лнение пораждат проблеми с конструктивната 
сигурност и срока на експлоатация.

поменатите два факта налагат тотална реконструк-
ция на с ествува ите п тни тунели и привеждане-
то им в с ответствие с европейските изисквания за 
сигурност и трайност. а разлика от новите строежи, 
реконструкцията е с много ограничителни условия, 
което поражда особености в техническите решения. 
Тези особености рефлектират в геоложките проуч-
вания, обследването, планиране на функционалните 
и усилва и дейности, математическото моделиране, 
строежа на нови напречни вр зки, , земетр сното из-
следване, планирането на пробивно-взривни работи, 
хидроизолирането, вентилацията и пожароустойчи-
востта.

Изследването е направено в в вр зка с решението 
на технически проблем при реконструкцията  на ту-
нел „Витиня“. Разглеждат се особеностите при плани-
ране на функционалните и усилва и дейности, мате-
матическото моделиране и строежа на нови напречни 
вр зки. Получените резултати обогатяват теорията и 
практиката на тунелостроенето при специфичните ус-
ловия на реконструкция.

Л ОВИ Д И  тунел, планиране, усилване, моде-
лиране

Д     Н            
     Д
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Изследването е направено в в вр зка с  рекон-
струиране на тунел „Витиня“ по АМ „Хемус“. 
Тунел т с две тр би с д лжини по 1,20 km  

преминава през най-тежките геоложки условия по  
Гогинския разлом. Безопасността на с ор жението е 
определя а за функционирането на северната авто-
магистрала.

При голяма част от с ествува ите тунели хидроиз-
олация не е изп лнена. Впоследствие има опити за 
хидроизолиране, които не са на професионална ос-
нова и само зад лбочават деструктивните процеси 
на с ор женията с което редуцират сигурността им. 
Сигурността в процеса на експлоатация се намаля-
ва и от некачествено изп лнени СМР и подценяване 
на влиянието на геоложките условия, което води до 
трайни дефекти на носе ите облицовки.

При всички изградени тунели  липсват напречни 
противопожарни вр зки за пешеходци и подход 
за пожарен камион. Този факт ги прави негодни да 
удовлетворят европейските изисквания за пожарна 
безопасност и се налага изграждане на напречни ту-
нели през натрошен от разломи целик между двете 
тунелни тр би.

Реконструкцията на с ествува и тунели е много 
по-сложна задача от строителство на нови с ор же-
ния. Сложността на задачата произтича от увеличе-
ното количество ограничителни условия - от липса 
на габарит, прод лжителното влияние геоложката 
даденост, актуалното с стояние на вложените мате-
риали, натрупаните от предходни ремонти облицовки, 
доп лнителната раздробеност от неправилно плани-
рани пробивно-взривни работи, скритите дефекти в 
конструкцията и др. 

Тези ограничителни условия пораждат особености 
в планирането и моделирането на с ествува ите 

тунели и новоизградените напречни вр зки . В об-
ия случай проектна документация липсва. Има от-

к слечни фрагменти от проектите. В началото това 
с здава затруднения по стратегията за интервенция, 
но дори документацията да е налична, нейните пара-
метри следва да б дат доказани чрез целенасочено 
обследванe.

О О ЕНО И ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА Н ИОНАЛНИ-
Е И ИЛВА И ДЕ НО И

ункционалните дейности произтичат от Наредба 
РД-02-20-2 на МРРБ за проектиране на п тни тунели. 
Според тази наредба се определя броя на напречни-
те функционални вр зки при в зникване на пожар. 
Особеността е, че тези вр зки като местоположение 
трябва да б дат уточнени да не попадат в слаби мес-
та посочени в геоложкото изследване, което се отра-
зява на оценката на риска при пожар.

силва ите дейности на с ествува ите тунели 
произтичат от резултатите на конструктивното об-
следване и геофизичното обследване за наличие и 
обема на празнините между слоевете облицовки и 
при контакта с с скалния масив. Особеното в случая 
е, че усилването може да започне с отстраняване на 
опасни облицовки, натрупани при предходни ремонти 
и в зстановяване на монолитността на конструкци-
ята.

Например при лявата тр ба на тунел „Витиня“ техни-
ческото решение произтича от причините, които  са 
довели до аварийното с стояние на с ор жението. 
Това означава освен отстраняване на опасните об-
лицовки, да б дат изп лнени заздравително-инжек-
ционни дейности в между п рвичната и вторична 
облицовка и контакта на п рвичната с с скалния 
масив, да б де в зстановена сигурността на обли-

ПРО Д Р ИН НИ ОЛА Е ЕВ е изт кнат експерт и безспорен спе-
циалист в областта на надземното и подземното инженерство. ав ршва 
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цовката в констатираните зони с опасни нарушения 
посредством усилване  и да б дат взети мерки по 
хидроизолиране на пов рхностите и  дрениране на 
водите по най-прекия начин както по стените така и 
по п тната настилка на тунела. 

а решаване на проблемите с намаление на риска 
при ремонта и експлоатацията на с ор жението се 
налага да б дат изградени с увеличена степен на 
предпазливост три напречни вр зки между лявата и 
дясна тр би на тунела –две пешеходни и една авто-
мобилна за пожарна кола, по нов австрийски метод. 

Техническото предложение включва пет основни дей-
ности

l Отстраняване на опасните два пласта облицовки, 
полагани при предходни ремонти  

l В зстановяване и усилване на тунелната обли-
цовка и околния масив  

l Направа на напречни тунели  

l Хидроизолиране и дрениране на с ествува ия и 
новите тунели  

l Изграждане на в трешна   третична  облицовка.

Особеността на техническото решение при магис-
тралния тунел след отстраняване и почистване на 
опасните облицовки е, че протича в условията на ава-
рийна ситуация. Откопаните тротоари са временно 
затрупани поради поддаване на облицовката, а е се 
наложи да б дат откопани отново заради дейностите 
по усилване, хидроизолиране и отводняване. 

Решението  включва  видове дейности в следната 
технологична последователност

1. Направа на аварийни анкери в зоната на основите 
за предпазване от разрушение на с ор жението 
при изкопни работи за изп лнение на дренаж-
но-осушителните мероприятия  

2. Инжекционно-зап лнителни дейности в контакта 
на с ор жението с с скалния масив и между п р-
вичната и вторична облицовки  

3. Почистване на облицовката до основен бетон по-
средством пес коструене  

. Обединяване на всички части от облицовката чрез 
усилване по зони с инжекционни анкери на магис-
тралния тунел . След този етап започва из-
граждането на напречните тунели, което е б де 
изяснено отделно  

5. Направа на усилва  кожух 10 cm  от армиран 
пр скан бетон, обединен с с с ествува ата об-
лицовка посредством химически дюбели  и детай-
ли за св рзване с плочите на анкерите на усилва-
нето  

. Полагане на мембранна хидроизолация с дрена-
жен геокомпозит  

7. Изп лнение на третична  облицовка 15 cm, арми-
рана с двойна мрежа. Монтаж на вентилаторни 
уредби  

. Монтаж на инсталациите по част „Електро” чрез 
дюбелиране в в вторичната облицовка  

. Пускане на трафика по лявата тунелна тр ба и 
спиране на движението в дясната тр ба  

7. 
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10. Изп лнение на усилва и дейности и портално 
св рзване на дясната тр ба с напречните тунели.

О О ЕНО И ПРИ А Е А И Е О О
ОДЕЛИРАНЕ

Особеностите при моделирането произтичат от кон-
статираните при обследването кухини в облицовката, 
които следва да б дат оценени как се отразяват на 
актуалната сигурност на с ор жението. След зап л-
ването на тези пукнатини с инжекционен разтвор и 
изп лнение на усилването, обединената конструкция 
на магистралния тунел следва да б де проверена 
дали удовлетворява условията за сигурност за стро-
ително и експлоатационно с стояние.

От -те проучвателни сондажа и от архивните екзеку-
тиви на геологията са селектирани два основни типа 
скали.

Статическите изчисления са изв ршени с отчита-
не натрупване на напрежения в 7 етапа при после-
дователното при прокопаване на новите тунели по 
нов австрийски метод. При магистралния тунел са 
разгледани четири основни с стояния при които се 

обосновават аварийните анкери в зоната на фунди-
ране при етапа на откопаване  за изп лнение на дре-
наж за осушаване на п тното платно. Сеизмичните 
изчисления за изв ршени с програмата „SAP2000”.  
Почвеният масив е моделиран с равнинни три г лни 
и четири г лни крайни елементи.  Стоманобетонната 
конструкция е моделирана в два варианта - с линейни 
пр тови елементи тип F AME  и с равнинни четири -
г лни крайни елементи тип SHELL . Почвените анке-
ри са моделирани с F AME елементи. 

Спект р т на реагиране за хоризонтална и вертикал-
на компонента при земетр с е взет с гласно с Ев-
рокод  за почва тип А, коефициент на сеизмичност 
Ag  0,23, коефициент на реагиране   0,35 фактор 

  2, 5 , коефициент на значимост С  1,5. 

Констатациите от конструктивното обследване во-
дят до извода, че основният гарант на сигурността е 
п рвичната облицовка с вградените крепежни рамки. 
При разглеждане на случая с устойчиви скали сред-
на категория без земетр с – благоприятен случай за 
зоните с кухини, получените напрежения в профила 
от свода на крепежните рамки на п рвичната обли-
цовка, след обрушване на бетона от вторичната об-
лицовка са 2 ,22 kN cm   22,50 kN cm  , т.е се пре-
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вишават граничните напрежения в с ествува ата  
крепежната рамка и материал т при прод лжава а 
корозия и земетр сно в здействие е се пластифи-
цира и впоследствие - разрушава.

Този резултат означава, че когато бетон т на вторич-
ната облицовка в кухините се обруши, то и в отно-
сително здравите скални масиви е се достигне до 
авариране на крепежа, което е засегне целия тунел. 
При земетр сно в здействие е в зникне камшичен 
удар и с ор жението би се разрушило по ефекта на 
доминото. Това все о е не е станало, за ото има 
о е какво да се руши до повсеместно достигане на 
аварийно с стояние. Вече има аварирал участ к, има 
нови пукнатини, от което следва , че с ор жението 
трябва  да б де усилено, а кухините да б дат зап л-
нени. 

Инжектирането на кухините дава в зможност да 
б де дефиниран изчислителен модел на с ор жение-
то с обединени облицовки, да б дат установени вида  
и параметрите на усилване.

На п рво място се определя размера на нарушената 
зона около лява тр ба на магистралния тунел, прово-
кирана от д лгия престой без пл тен контакт на кре-
пежа с с скалния масив. Размер т се определя като 
разлика между максималния и минимален радиус на 
разрушение и се определя поне по два якостни кри-
терия. От товара на тази зона се получават доп лни-
телни усилия в носе ата конструкция, които следва 
да б дат поети с анкери 1, 2 . С ите анкери са пред-
назначени и за обединителни дюбели между слоеве-
те на облицовката и скалния масив.

В зоната на пробива за  напречни тунели се провежда 
индивидуално изследване 3  при което максимално-
то усилие от  стената се разпределя пропорционално 
на коравините от временен портал и анкерно усил-
ване в зоната на влияние на пробива. Впоследствие, 
припада ия се на временния портал товар се поема 
от постоянен портал, след което временния се разру-
шава.

В зоната на влияние  се изследват и оразмеряват  за 
породената от пробива за напречни вр зки активна-
та сила, броя, вида и размерите на микропилоти за 
усилване на фундирането на с ествува ия магис-
трален тунел. 

О О ЕНО И ПРИ РОЕ А НА НОВИ НАПРЕ НИ
ВР З И

Д лжината на напречните вр зки е от около 1  и 
30 m при двата пешеходни тунела до  0 m при авто-
мобилния тунел. Трасирани са изцяло в права и имат 
надл жни наклони от  до  в при пешеходния ту-
нел от страна Ботевград. Особеността е, че тези вр з-
ки преминават през разломната зона на тунелния 
целик, което изисква доп лнителни мероприятия за 
намаление на степента на риска.

Новата тунелна конструкция по технология на нов 
австрийски метод е предвидена като двупластова, с 
хидроизолация между двата конструктивни пласта – 
п рвичната и вторичната облицовки, .
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  О                 
  

Навлизането . на конструк-
цията напречните вр зки  в обли-
цовките на лявата тунелна тр ба 
метротунела се обезпечава  чрез 
предпазен чад р. Стената на магис-
тралния тунел  се разбива на етапи. 
Изп лняват се последователно 
два стоманобетнонни портала F 1 
и F 2. F 1 е временно укрепване, 
което след навлизане на напречния 
тунел в скалния масив се разруша-

ва. Крепежните рамки на п рвич-
ната облицовка на лявата тр ба се 
срязват една седмица след изп л-
нението на  F 2  в габарита на с -

ествува ата стена и закотвяне на 
стоманените профили в постоянние 
портал. При автомобилния тунел се 
предвижда и временно укрепване 
с с стоманена конструкция. Това-
рите в зоната на отворите се пое-
мат с микропилоти .

Навлизането на напречните вр зки 
в дясната тр ба става след пускане 
на трафика в лявата тр ба. В дясна-
та тр ба се предвижда анкерно ук-
репване по свода на автомобилния 
тунел , предпазен чад р  от анкери 
и микропилоти. Изгражда се посто-
янен портал F 3. При автомобил-
ния тунел се предвижда  временна 
конструкция за укрепване на свода 
с с стоманени обр чи по подобие 
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на лявата тр ба. След приключване на строителство-
то, около анкерите се инжектират хидроизолира и 
смеси за спиране на  течове.

При пешеходните тунели стоманени укрепва и кон-
струкции не се предвиждат, както и не се предвиждат 
анкери в дясната тр ба в зоната на свода. Об ото и 
при двата вида напречни тунели е изграждането на 
портал на два етапа в габарита на с ествува ата 
облицовка и направата на микропилоти от страна на 
двете тунелни тр би.

Предвидените мерки за сигурност е б дат ефектив-
ни само в случай, че б де намален риска при изп л-
нение на пробивно- взривни работи при пробиване на 
целика в засегнати от разлома зони.

ЗА Л ЕНИЕ

Дискутираните особености на планирането и модели-
рането са актуални проблеми в практиката за рекон-
струкция на с ествува и магистрални тунели за 
постигане на европейските критерии за безопасност.

Моделирането трябва да отразява протеклите в кон-
струкцията на с ор жението процеси и да е в с стоя-
ние да изведе мерките за обезпечаване на изисквана-
та в нормативите сигурност и трайност на тунелите.

При строежа следва да б дат предприети констру-
ктивни мерки с увеличено обезопасяване на риско-
вите операции по навлизане и излизане на новите 
напречни вр зки. Конструктивните мерки е имат 
ефект само когато да б дат с четани  с пробив-
но-взривни работи с висока степен на категорията по 
безопасност.

Направеното изследване допринася за развитието 
на конструктивното планиране, допринася за теори-
ята при математическото моделиране с отчитане на 
всички фактори провокира и разрушителни процеси 
и  обогатява практиката при реконструкция на с -

ествува ите тунели.
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ABSTRACT

The paper is offered a brief definition of the concept 
of “mine planning” and presents the nature and basic 
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РЕЗ Е

В статията е предложена кратка дефиниция на по-
нятието „планиране на мини” и са представени с -
ността и основните изисквания на това планиране, 
видовете планове и в здействието на различните 
специалности в рху процеса на тяхната подготовка. 
С о така са представени основните точки и резул-
тати от д лгосрочното планиране на минните работи 
в „Д нди Преш с Металс елопеч“ ЕАД в контекста 
на публикацията.

Л ОВИ Д И  минно планиране, д лгосрочно и 
средносрочно планиране, график на минните работи

О И ПОЛО ЕНИЯ

Известно е, че всички фирми, независимо от го-
лемината си, се нуждаят от планиране, за да 
могат да оцелеят. Практиката показва, че в 

планирането до голяма степен са заложени успех т 
или провал т на една фирма. Планирането е ориен-
тирано к м б де ето на фирмата и има за главна 
задача да я приспособи к м промените на в ншната 
и в трешната среда, да определи какво трябва да се 
направи, кога, как и от кого да се извърши.

Но какво, вс ност е „Минното планиране“? Именно 
този в прос провокира изготвянето на настоя ия 

Д     Н            
     Д

доклад. На пр в поглед е ясно, но се оказа, че дори 
хора от минния бранш се затрудняват да дадат дос-
тат чно конкретен и с д ржателен отговор на този 
в прос. 

Най-често „Минното планиране“ се св рзва с раз-
личните нива на план-графиците за изп лнението на 
минно-добивните работи. Не са достат чно ясно кон-
кретизирани дейностите, специфични за този процес 
или за него се говори с об ите понятия за планира-
нето по принцип 1 . 

„Минното планиране“ е браншов израз на планиране-
то, като в основата са понятията  „План“ и „Планира-
не“.
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l Изготвяне на варианти на програмата

l точняване на необходимите ресурси финансови, 
материални, човешки  и източниците им

l Определяне на изп лнителите на задачите и сро-
ковете за изп лнението им

l аписване на резултата от планирането – като 
план, програма, писмена заповед и др.

ИННО ПЛАНИРАНЕ

Изготвянето на фирмените  планове в минните пред-
приятия е св рзано с участието на специалисти от 
различни направления  добив, преработка, строител-
ство, поддр жка, КИПиА, технически служби, ООС, 
финанси, Б Р и т.н. 

Минното планиране по с ество е с ото като 
планирането, изв ршвано от други предприятия, но 
има определени уникални характеристики, които са 
резултат от неговата зависимост от минералния ре-
сурс. След започване на минните дейности, знанията 
за даденото находи е прод лжават да се обогатяват 
с нова информация в процеса на разкриване, подго-
товка, добив и прод лжава о проучване на минерал-
ните ресурси в него. Крайният продукт от процеса на 

Д Р ИН НИ ОЛА ОДОРОВ ЕОР ИЕВ има над 0 години трудов стаж в мин-
ната промишленост. Притежава магист рска степен с с специалност „Техноло-
гия на минното производство“ от Минно-геоложки университет, гр. София. През 
1 1 г. Висшата атестационна комисия к м Министерски с вет му прис жда 
докторска степен за дисертацията  „Метод и технология за оразмеряване и про-
веждане на пробивно-взривни работи при прокарване на минни изработки”. По-
следните 2  години работи в „Технически служби“ к м рудник „ елопеч“. апочва 
кариерата си като специалист „Минно планиране и взривни работи“. От средата на 
200  г. е назначен за старши инженер „Минно планиране”, а през 2005 – като гла-
вен инженер „Минно планиране”. Работил е като минен инженер-проектант и като 
научен с трудник в НИПРОР ДА. Автор и с автор е на повече от 25 публикации 

в сферата на минното дело и е автор на 3 изобретения. Проектант взривни работи I-ва степен и с квали-
фикации по мениджм нт. лен е на AusIMM, ISSE и КИИП. Професионалните му интереси са в сферата на 
минното планиране и проектиране, технологията на взривните работи и изследването на взривно-сеиз-
мичното в здействие.

ИН ЕОР И ЛИ ЕВ работи в отдел „Минно планиране“ на „Д нди преш с ме-
талс елопеч“ ЕАД. От 201  г. е старши инженер „ Д лгосрочно минно планира-
не и проектиране“. Дл жността е св рзана с проектирането на триизмерни CAD 
модели на минните работи, изготвяне на д лгосрочни планове за развитието и 
последователността на изземване запасите в рудник „ елопеч“, анализи, доклади 
и отчети. Професионалните му интереси са в областта на  разработването на нови 
софтуерни решения за планиране и проектиране на минните работи, оптимизира-
не на работните процеси при добива на полезни изкопаеми. лен е на „Камарата 
на инженерите в инвестиционното проектиране“ и Консултативния с вет на „ На-
учно-технически с юз по минно дело, геология и  металургия“.

Под понятието „П “ най-об о може да се има пред-
вид 2
1. ертеж, който изобразява в равнина не о в ума-

лен вид. План на сграда, на минни изработки, на 
п тни с ор жения и т.н.

2. Предварително обмислен ред за изв ршване на 
не о, срок за изп лнението му. План за действие. 
Календарен план.

3. Средство за постигане на определени цели
. Други  План на изказване. План на роман. План-

конспект. В теоретичен план. На преден план и др.

Очевидно е, че варианти 1, 2 и 3 с ответстват на кон-
текста на настоя ия доклад.

 в об ия случай е 3

l От управленска гледна точка е функция на ме-
ниджм нта.

l От системна гледна точка е средство за решаване 
на сложни проблеми на организацията.

l Процес на координиране на инициативи за дости-
гане на нови с стояния.

По принцип планирането обхва а следните етапи  

l Определяне на целите и задачите

l С ставяне на програма на действията
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минно планиране е бизнес план за експлоатация на 
находи ето 5 .

Основните задачи на минно планиране е проекти-
рането на минните работи, определянето на добива-
емите запаси и последователността им на изземване 

 в с ответствие с базовите критерии и факто-
ри за икономическа ефективност на предприятието, 
изготвени на база статистически анализи, прогнози, 

стратегически решения и с отчитането на комплекс 
от технологични, регулаторни, правни и политически 
изисквания, условия и ограничения.

В об ата схема на управление на маркетинга 
 , проектирането и планирането на минни-

те работи следва да б де ситуирано, както е показа-
но на .

  О     
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В приетата схема на управление на минните проце-
си в „Д нди Преш с Металс елопеч“ ЕАД ДПМ  7  
минното планиране с о има своето конкретно мяс-
то .

В з основа на гореизложеното следва, че разглеж-
дането на понятието „Минно планиране“, само като 
комплекс от планове за последователността на из-
в ршване на минните работи в различни периоди 
от време д лгосрочно, средносрочно, краткосрочно 
планиране , не отразява цялата му с ност, а от ж-
дествяването му с фирменото планиране като цяло, 
някак изглежда „надценено“ и неясно.  

В случая минното планиране е насочено к м ос -
ествяването на минните работи в дейността на мин-

ното предприятие и обикновено се изготвя от конкре-
тен екип минни инженери. Сложната взаимовр зка 
на този процес с всички останали направления и ре-
зултати на фирменото планиране като цяло, в крайна 
сметка преследва постигането на определени бизнес 
цели на предприятието. Всичко това дава основа-
ние на авторите на настоя ия доклад да предложт 
за кратка и достат чно с д ржателна дефиниция 
на това понятие, както следва  „Минното планиране“ 
е проектиране и планиране на минните работи за 
постигане на определени бизнес цели“. 

Минното планиране, както и планирането по принцип, 
включва набор от техники за взимане на решение 

и избор на най-добрия наличен вариант, чрез който 
предприятието да постигне своите цели. Обект на 
разглеждане са само онези варианти, които са ос -

ествими и приложими в конкретните условия. Пла-
нирането трябва да обхва а б де ия период от вре-
ме, необходим за изп лнение на заложените в плана 
цели. Той трябва да дава ясна времева рамка, да 
осигурява достат чна степен на г вкавост по плани-
рането на основните дейности, да отчита рисковите 
фактори, без това да компрометира целите на бизнес 
плана и да подд ржа курс к м постигането на резул-
тата, зададен с взетото решение.

Минното планиране представлява постоянен и инте-
рактивен процес, който разчита на информация от 
множество източници. На всички нива на планира-
нето се ползват едни и с и източници, но поради 
различните процеси и цели в различите нива на пла-
ниране, влиянието е различно. Инженерите по минно 
планиране обикновено се явяват като координатори, 
които с бират данни от експерти от различни дисци-
плини. 

од од за вземане на решения в планирането

l База – минал опит, аналогия и сравнения

l Г вкавост при промени в геоложките, технически-
те и пазарните условията  

l Изв ршване на експериментални работи за про-
верка на нови технологии, ново оборудване, про-
мяна на производителност и др.

          Д М
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сновни изисквания в планирането

l Накратко, основните изисквания в планирането 
са следните

l План т трябва да е насочен к м ясно дефинирани 
цели. В противен случай, това компрометира ка-
чеството на изп лнение.

l Плановете, изготвяни от различни специалисти 
трябва да б дат комуникирани между тях по 
адекватен начин.

l Планирането е необходимо условие за други упра-
вленски функции.

l Плановете да са адаптирани к м теку ите обстоя-
телства, което изисква непрек снатото им актуа-
лизиране. Дори и минният план да е за 10 години 
напред, той трябва да се преразглежда периодич-
но обикновено ежегодно , за да се отразят в него 
най-новите промени и тенденции.

Процес т на планиране да има йерархична структура. 
Планирането на по-високо ниво е по-об о и в по-д л-
госрочен план, а на по-ниско ниво е по-детайлно, об-
хва а по-кратки периоди и следва направлението, 
зададено от по-д лгосрочните планове.

В

Като цяло, в минното планиране има четири групи 
планове  

деен план за добив

Идейният план за добив оформя рамката на планове 
от по-ниско ниво. Идейният план се разработва, за 
да се оцени потенциал т за добив в лицензионната 
пло  и да се осигури логично и структурирано разра-
ботване на находи ето, така че да б де оползотворе-
но максимално количество полезно изкопаемо.

Т й като разходите са с  50  точност, идейните пла-
нове не могат да се ползват за краткосрочни иконо-
мически прогнози и краткосрочни минни планове, а 
само като ориентир.

ългосрочен план

В д лгосрочния план се определя добив т на полез-
ните изкопами за определен брой години и конкрет-
ният размер на производството. Степента на детайл-
ност в този план е значително по-висока от идейния 
план. Д лгосрочният план трябва да отговаря на 
следните две основни цели

1. Да б де изп лним.

2. Да дава решения за преодоляване на потенциални 
проблеми в добива, без това да повлияе на зало-
жените бизнес цели.

Д лгосрочният план е основата за установяване на 
разходите за производство и дава последовател-
ността на с битията, така че да може да се направи 
финансов анализ и сравнение между в зможните ва-
рианти. 

а изготвяне на план на това ниво трябва да се спа-
зят няколко условия

l Да е изяснена геологията и хидрогеологията на 
находи ето.

l Да са налице адекватни минерални запаси и да е 
доказано, че те могат да се добиват.

l Да са установени основните геомеханични данни, 
на базата на които да може да се проектират и да 
се планират минните работи.

l Правилно да б дат избрани подходя ите минни 
методи, минно оборудване, което да позволи ефек-
тивно производство и достат чно точна оценка на 
необходимите разходи.

l Трябва да са налични основните данни за опазва-
нето на околната среда и действа ата норматив-
на база, за да даде в зможност да б дат напра-
вени разчетите на разходите за рехабилитация и 
осигуряване на безопасни условия на работа.

Д лгосрочният план позволява да се установи какво 
е се случва с минното предприятие в близкото б де-
е. Позволява взимането на важните инвестиционни 

решения и одобрения за необходимите строителни и 
минно-капитални работи, за закупуване на оборудва-

  О     

ВИД ЦЕЛ ЦЕЛЕВА ТО НОСТ ВРЕМЕВИ ОБХВАТ

Идеен Об  поглед ориентир  50 1 до 0 години

Д лгосрочен Конкретен план за конкретна работа с последователност на 
дейностите  25 Експлоатационен 

живот на находи ето

Средносрочен Специален междинен  план за конкретни нужди 15-20 3 до 5 години

Краткосрочен
Производствено планиране.  
Оперативни планове.  

а заявления за разрешителни за изв ршване на дейност.
 5 1 до 3 години
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не и накрая, за прод лжителността на инвестицията 
и за експлоатационния период на мината.

еждинен средносрочен  план

Междинните планове обхва ат периоди от три до пет 
години и имат много специфичен характер. Те се из-
готвят за разрешаване на конкретен в прос в мината 
или за подбор на ново минно оборудване. План т чес-
то разглежда само част от дейностите в мината. Да-
нните за разходите обикновено са важни. Данните за 
геологията, геомеханиката, геофизиката и т.н. трябва 
да са с високо качество, а в някои случаи може да се 
наложи да се с берат много специални данни, за да 
се изготви так в план или доклад. Инженерният про-
ект трябва да е с всем детайлен, така че за него са 
важни качествените данни от оперативната дейност, 
особено за оценката на всякакво ново оборудване. 
Необходимо е тясно с трудничество между отдел 
Добив  и отдел Минно планиране , за да се осигу-

рят смислени и качествени резултати.

раткосрочен план

Краткосрочното планиране изисква поглед в рху 
ежедневната работа и ежедневните проблеми, които 
в зникват при изп лнението на задачите. Кратко-
срочният план трябва да дава конкретни решения на 
ежедневните и потенциални проблеми. Особено ва-
жно е краткосрочното планиране да се прави с п л-
но разбиране за подхода и посоката, определени от 
д лгосрочния план в рху дейността като рамка за 
краткосрочния план . По с ата логика, авторите на 
д лгосрочните планове трябва да са нап лно наясно 
с трудностите и проблемите в оперативната дейност, 
за да подд ржат рационален и реалистичен подход в 
работата си.

Краткосрочните планове реално представляват опе-
ративни планове и трябва да са с всем детайлни. Те 
дават основата за преговори с контракторите. Опера-
тивният план, за разлика от д лгосрочния, трябва да 
се справя с реалността и с много конкретни решения 
„Дявол т е в детайлите!“ . Основното оборудване е 

налице и не може да се подменя в кратки срокове. 
План т трябва да взима предвид тесните места в ус-
ловията на добива и те трябва да са ясни в детайли. 

жедневен план

Ежедневните планове се изготвят за ежедневните 
нужди на добива. Тези планове не се изменят в д л-
госрочен план, освен в крайни случаи. Те са с мал к 
обхват и се правят за конкретни изработки конкрет-
ни работни места  в мината.

Планирането е сложен процес с много участници и 
източници на данни. есто се налага да се правят 
преоценки и промени. Ефективното му функциони-
ране в случая налага необходимостта от в веждане 
на система за с биране на данни, ефективна комуни-
кация и обратна вр зка, за да се гарантира, че при 
планирането оптимално се използва правилната, 
необходимата и достат чна налична информация. 

 илюстрира участието на различните специа-
листи отдели в минното предприятие в в всички 
нива на планиране . 

Д Л О РО НО О ПЛАНИРАНЕ В Д НДИ ПРЕ
Е АЛ ЕЛОПЕ ЕАД

В „Д нди Преш с Металс елопеч“ ЕАД ДПМ  д л-
госрочното планиране е динамичен процес, който се 
изв ршва ежегодно, в с ответствие с изискванията 
на Канадския стандарт NI 3-101. Стартирането на 
д лгосрочното планиране или казано по друг начин, 
актуализацията на плана за добив и преработка на 
руда до изчерпването на минералните запаси в нахо-
ди е „ елопеч“, започва с с задаването на т.н. воде-

и технико-икономически параметри от корпоратив-
ния офис, с образени с конюнктурата на пазара на 
метали, резултатите от прогнозните анализи и св р-
заните с това стратегически решения.

В з основа на тези параметри, геолозите от техни-
ческите служби на дружеството изготвят геоложкия 
блоков модел на минералните ресурси, икономиче-

             

Екипи Идеен Д лгосрочен Средносрочен Краткосрочен

Геолози Голямо Много голямо Много голямо Много голямо

Хидрогеолози Малко Средно Средно Голямо

Геомеханици Средно Голямо Голямо до много голямо Много голямо

инансови анализатори Средно Много голямо Много голямо Голямо

Опазване на околната среда Малко Средно до голямо Малко Много голямо

Инженери - строителство, електро и механици Малко Малко до средно Голямо Голямо

Експлоатационно проучване Средно Голямо Много голямо Много голямо

Минни инженери Екип т, който с бира всички данни и изв ршва проектирането и планирането на минните работи
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ския блоков модел и 3D модели-
те на рудните телa в находи е-
то – основата, която се ползва от 
инженерите по минно планиране 
за последва ото моделиране на 
минните работи и определяне на 
добиваемите рудни запаси в нахо-
ди ето в с ответствие с приетата 
технология на добива и с стояние-
то на минните работи, изп лнени 
до момента. 

Следва ата ст пка в минното пла-
ниране е определянето на после-
дователността на изземване на 
рудните запаси моделирани като 
минни обекти – изработки и добив-
ни камери  до края на експлоатаци-
ята на находи ето. 

Планирането на минните работи в 
случая е процес, който протича в 
рамките на комплекс от норматив-
ни изисквания, икономически и тех-
нологични критерии и ограничения

l Нормативни изисквания  оси-
гуряване на изискванията за 
безопасност и здраве при рабо-
та  опазване на земните недра, 
опазване на околната среда.

l Икономически критерии  NS , 
NPV, планови индикатори, до-
пустимо вариране на с д ржа-
нията на металите в добитата 
руда и др.

на полезните компоненти при 
преработката на рудата и др.

На   е представена схема на 
влиянието на основни ограничава-

и фактори в рху варирането на 
качествените показатели с д р-
жанията на полезните компоненти  
на добиваната руда, както в мини-
малните, така и в максималните 
стойности на с д ржанията на по-
лезните компоненти в добиваната 
руда. Пример за такова влияние 
може да се види при д лгосрочно-
то планирането на минните работи 
през последните 5 години в ДПМ  

, в случая за този период не 
се наблюдават с ествени проме-
ни в цените на металите, заложени 
в бизнес-програмата на дружество-
то, в технологията на добива и дру-
ги основни показатели и условия . 
Качеството на планираната за до-
бив руда до п лното изземване на 
находи е „ елопеч“ е почти без 
промяна с много лека тенденция на 
затихване. В случая за подд ржане 
на ефективно производство се раз-
чита на д лгосрочно подд ржане 
на постоянно средно с д ржание 
на полезните компоненти чрез ши-
хтоване на рудата,  с образено с те-
ку ите в зможности за извличане 
на металите при нейната преработ-
ка в обогатителната фабрика.

  О         
 

             
     Д М     

l Технологични ограничения  
с образяване с наличната 
подземна и надземна инфра-
структура  приетата система 
на разработване  геомеханично 
изд ржана последователност 
на развитие на минните рабо-
ти, налично минно оборудване 
и системи  модели на извличане 
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Тенденцията на леко намаляване 
на с д ржанията в края на експло-
атационния период дава времева 
в зможност за евентуално подо-
бряване на прилаганите модели на 
извличане на металите.

Както бе споменато по-горе в на-
стоя ия доклад, от голямо значе-
ние за г вкавостта на дружеството 
е периодичната актуализация на 
минните планове. Това дава в з-
можност на предприятието свое-
временно да реагира при различни 
промени в в в трешнофирмените, 
в пазарните условия или при в з-
никването на различни рискове, ка-
сае и минното планиране.

Практически гореказаното се 
потв рждава с производствената 
реакция на ДПМ  по време на кри-
зата през 200  г., чрез планирано 
редуциране на добива и включва-
не на руда с по-ниски с д ржания 
на металите, както и планирано 
намаляване на тези с д ржания с 
увеличаването на годишния добив 
след 2012 г. .

  Д    О         
      

ЗА Л ЕНИЕ

Предлага се кратката дефиниция 
„Минно планиране е проектиране 
и планиране на минните работи за 
постигане на определени бизнес 
цели„.

Минните планове да са изп лними, 
да предвиждат потенциални риско-
ве и мероприятия за преодолява-
нето им, без това да компрометира 
постигането на бизнес целите на 
предприятието. 

В условията на динамичните в нш-
ни и в трешнофирмени промени, 
периодичната актуализация на 
минните планове осигурява адек-
ватна г вкавост на минното пред-
приятие.

От с ествено значение за пости-
гането на бизнес целите на минната 
компания е прилагането на интегри-
ран подход на планиране, работе  
в йерархия, като по-ниските нива на 
минно планиране по-краткосроч-
ните  трябва да следват заложена-
та тенденция на развитие на минни-
те работи в плановете от по-високо 
ниво по-д лгосрочните .

В преки важността на процеса по 
минно планиране, фактическото из-
п лнение на минните работи е ре-
алният източник, който носи доба-
вената стойност. От това следва, че 
за постигането на заложените биз-
нес цели на фирмата, резултат т от 
изв ршените минни дейности тряб-
ва да е в с ответствие с приетите 
минни планове.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗ О НИ И

1. Zakaria Alameer, hat is the best 
definition of the mine planning? 
https www.researchgate.net post

hat is the best definition of the
mine planning hy the planning
How is the planning

2. План - http rechnik.info план

3. Бизнес планиране като управленски 
процес. Принципи, основни елемен-
ти, видове планиране - http www.
referati .org biznes-planirane-kato-
upravlenski-proces-principi-osnovni-
elementi-vidove-planirane 2 2 ref

. Планиране - https bg.wikipedia.org
wiki Планиране

5. onaldo dos Santos, „Mine Planning  
Overview and Key Concepts“, https
r o n a l d o c r d o s s a n t o s . w o r d p r e s s .
com 201 07 0 mine-p lann ing-
overview-and-key-concepts , uly , 
201 .

. А. Ангелов, М. Харизанова, М. Куз-
манова, „Основи на управлението“ 
– Гл.1- Планиране“ – НСС-цент р 
за дистанционно обучение - http
bogovete.eu didi uchebnici 5 glava-1.
html 

7. Н. Георгиев, И. Г рков, „Интегрира-
на система за управление в рудник 
„ елопеч“ и минно планиране“, -ра 
ННТК „Технологии и практики при 
подземен добив и минно строител-
ство“, Девин, 2010 г.

. ayanta Bhattacharya, “Principles 
of Mine Planning”, Department of 
Mining Engineering, Indian Institute 
of Technology, Kharagpur-721 302, 
Allied Publishers Pvt.Ltd. 2010 – ISBN 
13 7 - 1- 2 -21 -3



Е НОЛО ИИ

50 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    12/2020

В З О НО И ЗА ОПОЛЗО ВОРЯВАНЕ
НА ПОЛЕЗНИ О ПОНЕН И О О РИВ А А
НА Р ДНИ И Е НА ИНИ АРИ А ИЗ О ЕАД

Д-р инж. Павел Карачолов, е-mail  pavelk marica-iztok.com – 
„Мини Марица-изток“ ЕАД

POSSIBILITIES FOR UTILIZATION OF USEFUL COMPONENTS OF THE OVERBURDEN
OF MINI MARITSA IZTOK EAD MINES
Dr. Eng. Pavel Karacholov, е-mail  pavelk marica-iztok.com –  
Mini Maritsa Iztok EAD

ABSTRACT

EU directives on the limitation of carbon dio ide 
emissions result in the limitation of solid-fuel-based 
power generation, which will have a negative impact 
on coal mining at the biggest coal-mining company 
in Bulgaria, namely Mini Maritsa Iztok EAD. These 
facts show that it is necessary to carry out purpose-
ful research in order to prove possibilities for  utili-
zation of useful components contained in the mine 
overburden and of  their industrial use  in general. 

The report presents the results of the research car-
ried out so far, which prove the availability in the 
clays of rare earth elements, included on the list of 
critical EU raw materials. The connection of the rare 
metals contained in the clays, coal and groundwater 
with the mineralizations established in the distribu-
tive provinces of the Maritsa Iztok coal field has also 
been specified.

KEYWORDS  East Maritsa basin, overburden, chemi-
cal and mineral composition of clays, critical raw ma-
terials for the EU, rare earth elements, rocks of the 
distributive provinces

РЕЗ Е

Директивите на ЕС за ограничаване на емисиите на 
в глеродни диоксиди води до ограничаване произ-
водството на електроенергия от тв рди горива, което 

е оказва неблагоприятно влияние в рху добива на 
в гли а в най-голямото в гледобивно дружество в 
Б лгария „Мини Марица-изток“ ЕАД. Тези факти по-
казват необходимостта от провеждане на целенасо-
чени изследвания за доказване на в зможности за 
оползотворяване на полезни компоненти от открив-
ката на рудниците и като цяло използването им в про-
мишлеността.

В доклада са представени резултати от досега про-
ведени изследвания, доказва и с д ржание в гли-
ните на редкоземни елементи, които  са включени в 
спис ка на критичните суровини на ЕС. Посочена е 
с о и вр зката на с д ржа ите се редки метали в 
глините, в гли ата и подземните води с установени-
те орудявания в подхранва ите провинции на Източ-
номаришкия басейн.

Л ОВИ Д И  Източномаришки басейн, открив-
ка, химичен и минерален с став на глини, критични 
суровини за ЕС, редкоземни елементи, скали от под-
хранва и провинции

Най-голямото находи е на лигнитни в гли а 
в Б лгария – Източномаришки басейн се екс-
плоатира с три открити рудника к м „Мини Ма-

Д     Н            
     Д

рица-изток“ ЕАД. Остава ите запаси и ресурси к м 
01.01.2020 г. са 1,  млрд. t, от които доказаните за-
паси в категория 111  са 777 млн. t. През последните 
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ровици. Глините са с неогенска в зраст. Основните 
глинести минерали за черните глини са монтморило-
нит от 15  до 3  и каолинит от 3  до 23 . а над-
в гли ните глини монтморилонита е от 13  до 5 . 
и каолинит от 3  до 1 . Освен тези минерали се 
с д ржат с о хидрослюди халуазит и илит, както 
и фелдшпати и кварц. Като акцесорни минерали се 
сре ат анатаз, пирит и сидерит 5, . От направените 
изследвания в 11  се вижда че глините с д ржат от 

5,  до ,5  SiO2, от 11,0  до 2 ,51  Al2O3. Освен 
тези оксиди в глините се с д ржат о е  FeO3, CaO, 
MgO, K2O, Na2O.   

Об ата дебелина на откривката е от 30 m в южната 
част на басейна и достига над 100 m на север. 

В досегашната, повече от 0 годишна история на до-
бива на лигнитни в гли а от Източномаришкото на-
ходи е се намират много малко данни за използва-
нето и оползотворяването на глините от откривката, 
или на някои компоненти, с д ржа и се в тях. 

През 0-те години на миналия век ограничени коли-
чества сиво зелени глини около 3000 m3 год. , изко-
павани от IV-ти откривен хоризонт на рудник „Трояно-
во-север“ са използвани за производство на тухли 
в тухларната фабрика на село Кортен, об ина Нова 

агора. След 1 2 г. е преустановено производството 
на тухли в в фабриката.  

През 200  г. от фирма „Ахинория“ ООД е взета про-
мишлена проба от сиво зелени прахови глини от Обе-
динени северни насипи а в обем на 5000 m3. Глините 
успешно са използвани като компонент за получава-
не на гранулат за производство на фаянсови плочки 
и подови настилки. Откриването на кариера за глини 
в близост до производствената дейност на фирмата и 
големите транспортни разстояния правят неизгодно 
използването на глините от откривката на рудниците.

В в вр зка с с стабилитетните изчисления на бор-
довете на рудниците и откосите на насипи ата през 
годините са проведени голям обем лабораторни 
земно-механични изследвания на глините за устано-
вяване на техните физико-механични и якостно-де-
формационни свойства. становява се че глините 
от откривката притежават изключително нис к 

Д Р ИН ПАВЕЛ АРА ОЛОВ  зав ршва специалността „Хидрогеология и инже-
нерна геология“ в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ през 1 1 г. и 
се ус в ршенства, за итавайки дисертация за кандидат на техническите науки 
понастоя ем доктор  през 1 1 г. В края на април 1 1 г. започва работа в гео-

ложкия отдел на СО „Марица-изток“, к дето работи 11 години. Следват пет години 
в Геоложка база на Рудник “Трояново-1“ и над 20 години е р ководител на отдел 
„Геоложки“ в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Цялата му трудова ре-
ализация е св рзана с най-голямото б лгарско дружество за добив на в гли а 
по открит способ. Д лгогодишен автор e в списание „Минно дело и геология“ с с 
значителен брой статии, посветени на дейността на „Мини Марица-изток“.

години от 2011 до 201  г. годишният добив в злиза 
на 2  до 33 млн. t, което е над 0  от добива на в -
гли ата в страната. В гли ата се използват за про-
изводство на електроенергия в четирите ТЕЦ разпо-
ложени в района.

През 2020 г. се забелязва тенденция к м намаляване 
на производството на електроенергия в централите, 
което с ответно води и до намаляване на добива на 
в гли а. От една страна това е св рзано с намаля-
ване на промишленото производство, като резултат 
от наложените мерки, св рзани с вирусната панде-
мия на Covid 1 . От друга страна наложените квоти 
от ЕК за емисии на парникови газове в атмосферата 
от ТЕЦ, доведе до повишаване цената на произвежда-
ната електроенергия. Тези факти показват необходи-
мостта да се започнат целенасочени изследвания за 
т рсене на в зможности за алтернативно използва-
не на в гли ата, а с о така и в зможности за опол-
зотворяване на полезни компоненти, с д ржа и се в 
откривката. При положителен резултат това би дове-
ло до уд лжаване живота на рудниците и заетостта 
на работната р ка. 

Покрива ите в гли ата глинести седименти се из-
копават, транспортират и насипват на в трешни и 
в ншни насипи а. Това се изв ршва с високопро-
изводителни роторни багери, конзолни насипообра-
зуватели и гуменолентов транспорт с об а д лжина 
над 150 km. Средногодишните обеми откривка са от 

0 до 100 млн. m3 год. От започване на минните ра-
боти в Източномаришкия басейн през 1 53 г. до края 
на 201  г. са изкопани, транспортирани и депонирани 
об о 7 0 млн. m3 откривка и са добити об о от три-
те рудника 1210,  млн. t в гли а. 

В зависимост от своя вид и с став глините се раз-
граничават на черни до сиво-черни високоорганични 
глини с в гли ни включения и слоисти глини, из-
гражда и в гли ните междупластия на в гленос-
ния хоризонт. Надв гли ният хоризонт е представен 
от сиво-зелени, синьо-зелени до сиво-ж лти и ж л-
то-кафяви на цвят глини, фино дисперсни до прахови 
и прахово-пес чливи. В тях се откриват тв рди кар-
бонатни включения и пяс чни ле и с акумулирани 
води. В най-горните части на разреза, в зоната на 
теренните височини се откриват бели землести ва-
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коефициент на филтрация в поряд ка на 10-  до 
10-  cm s, което ги прави почти идеален водоупор. 
Това свойство и добрата упл тняемост на синьо-зе-
лените надв гли ни глини дава в зможност те да 
намерят приложение в хидротехническото строи-
телство. С тези глини са построени дигите на всич-
ки сгуроотвали на ТЕЦ в района. Използвани са 
с о и за строителството на земно насипните диги 
на язовирите от водоотливната система на рудници-
те, както и в строителство на п тни и ж.п. насипи от 
транспортната инфраструктура на дружеството. С -

ите глини са използвани за тампониране и рекул-
тивиране на смети ето за битови отпад ци на град 
Раднево. В последните години надв гли ните глини 
намират приложение в изв ршването на ремонт и 
в зстановяване на земно насипни диги на язовири 
в района. Големият дял на транспортните разходи в 
цената на глините не дава в зможност да се намери 
по-широка приложимост в земно-строителни работи 
и хидротехническо строителство за отдалечени райо-
ни изв н Марица изток.  В това отношение до сега 
не са използвани в зможностите на добре развита-
та ж.п. инфраструктура на територията на Мините за 
товарене и транспортиране на глини на по-далечни 
разстояния. Едно по зад лбочено проучване на тези 
в зможности, както и проучване на т рсенето на гли-
ните като строителен материал, особено за тампони-
ране на десетките нерегламентирани смети а край 
малки и големи населени места би могло да увеличи 
значително тяхната приложимост.

Добре изразените адсорбционни свойства на гли-
нестите минерали бяха използвани за да се реши 
един изключително сериозен екологичен проблем, 
св рзан с с сгуроотвалите на ТЕЦ и депонирането на 
сгуропепелната смес. а период на експлоатация от 
над 0 години в сгуроотвалите на ТЕЦ биха се натру-
пали сгуропеплни отпад ци от над 2 0 млн. t. С хра-
нението на так в отпад к би изисквал огромни раз-
мери на сгурните езера и би представлявал сериозен 
риск за екологичната обстановка и здравето на на-
селението в района. а решаването на този проблем 
бяха проведени изследвания през 0-те години на 
сгуроотвал „Искрица“ на ТЕЦ „Марица-изток 3“ сега 
„Контур Глобал ТЕЦ-3“  и доказана в зможността за 
с вместното отсипване на сгуропепелния отпад к с 
откривката, насипвана на насипи е Медникарово. 
С вместното отсипване започна през 1  г., прод л-
жава и сега. Д лгогодишният мониторинг на пов рх-
ностните и подземни води в района на насипи ето 
показва, че сгуропепелната смес е нап лно инерти-
зирана и деактивирана и няма никакво отражение 
в рху химичния с став на плитките подпочвени и по-
в рхностни води. 

Използвайки придобитият опит, през 1 7 г. се започ-
на изгребването и на сгуропепелната смес от сгуроот-
вала на ТЕЦ „Марица-изток 2“ и депонирането  с в-
местно с откривката на насипи е Староселец, а от 
200  г. се депонира на Обединени северни насипи а. 
През 201  г. „Минпроект“ ЕАД започна разработване-
то на проект за с вместно с откривката депониране 
на сгуропепелния отпад к от ТЕЦ „АЕS – Г л бово“  

в в в трешното насипи е на рудник „Трояново-се-
вер“.

Благодарение прилагането на тези иновативни реше-
ния за депонирането на сгуропепелния отпад к бе ре-
шен един изключително теж к проблем с висок риск 
за зам рсяване на околната среда и здравето на на-
селението в региона. 

През 1 2 – 1 3 г. бяха изв ршени целенасочени из-
следвания на химичния и минералния с став на гли-
ни от откривката на рудниците в Източномаришкия 
басейн. Изследванията се проведоха от колектив от 
учени на бившия Централен Институт по химическа 
промишленост – София 1, 2, . В резултат от изслед-
ванията бе установен в с става на глините високо 
с д ржание на алуминиеви хидроокиси от 20  до 
23  в черните глини и 1  в синьо-зелените глини. 
В лабораторни условия се проведоха успешни екс-
перименти и се получи извличане от глините на дву-
алуминиев триокис - Al2O3 по серно-киселинен метод. 
От алуминиево сулфидните разтвори, получени от 
сернисто киселинното третиране на черните глини и 
при хидротермалната им, или термична обработка се 
доказва в зможността за получаване на технически 
алуминиев хидроокис Al OH3 . 1 . От с ия колектив 
бе разработен с о и метод за получаване на алуми-
ниев сулфат от черните глини, с д ржа и от  до  
Fe2O3. Изследвани и  определени са условията за про-
веждане на процеса в двата стадия на киселинно из-
вличане на  Al2O3 и Fe2O3 и следва о хидролизно очис-
тване на разтворите алуминиев сулфат от желязо, 
като е постигнато обезжелезяване от 2 – . Така 
полученият алуминиев сулфат отговаря на стандарт 
БДС 1 1-7 , марка – А и е подходя  за използване в 
целулозно-хартиената промишленост 2 .

В световната практика обикновено за производство-
то на алуминиев сулфат се използва боксит. Поради 
липса на находи а на боксит в Б лгария за произ-
водството на алуминиев сулфат се използва каолин, 
а с о и алуминиеви отпад ци. аст от необходи-
мостите се задоволяват и от внос. Както каолина, 
така и алуминиевите отпад ци са ценна суровина с 
широко приложение в индустрията. Разработването 
на промишлена технология за използването на отпа-
д чна суровина, каквито са черните глини би довела 
до значителен икономически ефект. а с жаление не 
бяха прод лжени изследванията за проектиране и 
изграждане на промишлена инсталация за получава-
не на алуминиев сулфат. 

Б рзото развитие на с временните технологии в 
сферата на телекомуникациите, компют рната тех-
ника, производството на енергия от в зобновяеми 
източници, електрически автомобили и в в всички 
останали сфери на промишлеността все по широко 
приложение намират редките метали. Развитието 
на с временните технологии, качеството на живот 
в най-голяма степен зависят от все по широкото из-
ползване на редките метали. Например един с вре-
менен смартфон може да с д ржа до 50 различни 
видове метали, които допринасят за неговия мал к 
размер, леко тегло и функционалност. Широкото при-
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ложение на редките метали доведе до повишаване 
на тяхното т рсене и повишаване в п ти на техните 
цени на световните борси. През последните години се 
влагат големи финансови средства за тяхното т рсе-
не и разработване на технологии за извличане. 

Суровините за страните от Европейския с юз са от 
решава о значение за икономиката, а Европа е бе-
дна от к м суровини. В тази вр зка о е през 2011 г. 
ЕК с здаде спис к на критичните суровини за ЕС, 
който подлежи на редовна актуализация. Това са су-
ровини с високо значение за икономиката на ЕС и с 
висок риск, св рзан с предлагането им. При следва-

ите актуализации през 201 , 2017 и 201  г. спис -
к т на критичните суровини все повече нараства. На 
п рво място в спис ка са посочени редкоземните и 
благородните елементи  Ge, Mg, Ga, Sb, Ni, In, Be, Co, 
Ta, e, Te, Mo, V, Cr, Zn, Mn, Al, Ni, Fe и Ti 3 . В тази 
вр зка ЕК препор чва ключови инициативи и иденти-
фицира добри практики и в зможности за извличане 
на редки метали от спис ка на критичните суровини. 
В доклад на ЕК „В зстановяване на критични и дру-
ги суровини от минни отпад ци и депа – с стояние 
на с ествува ите практики“ май 201  г. се посоч-
ват с ествува и практики за оползотворяване на 
критични и други суровини от отпад ци при добива 
на полезни изкопаеми. Доклад т препор чва прила-
гането на най-добрите световни практики и повиша-
ване на познанията, относно изследванията за нали-
чието и в зможностите за поп тен добив на редки 
метали и критични суровини. Освен това препор чва 
използването и разработването на най-с временни 
технологии за рециклиране на промишлени и други 
отпад ци и получаване от тях на критични суровини.

В предвид актуалността на проблема през 2011- 
2013 г. бе проведено изследване за с д ржание на 
редки и разсеяни елементи в единични проби от гли-
ни, в гли а от рудниците на „Мини Марица-изток“ 
и сгуропепел от ТЕЦ. Изследването се изв рши от 
колектив от „Геологически институт“ на БАН, под р -
ководството на ст.н.с. д-р Марияна Йосифова и фи-
нансирано от Министерството на образованието и 
науката МОН  11, 12 .

В  са посочени концентрациите на редкозем-
ните елементи, измерени в единични проби в си-
ньо-зелените и ж лти надв гли ни глини и черната 
глина от в гленосния хоризонт от Източномаришкия 
басейн. В  са посочени сумите на редкоземни-
те елементи и Y итрий  и с ответно на редкоземни 
елементи, Y и Sc скандий  11 . 

Елементите в пробите означени на база пепел от 
2012  са изследвани в стопилки чрез лазарна абла-
ция с масспектроскопия в индуктивно-св рзана 
плазма LA-ICP-MS . Стопилките са направени при 
температура от 1050 оС. 

Данните за с д ржанията на елементите в пробата 
от черна глина от 2013 г. са получени чрез атомнo 
емисионна спектрометрия и масспектрометрия в ин-
дуктивно св рзана плазма, к дето пробата е разла-
гана с киселини царска вода , което предполага не-
п лно разлагане на силикатите, които включват част 
от редкоземните елементи 11 . 

При сравняване на установените елементни с д р-
жания в пробите с тези по публикувани данни се 
вижда, че черните глини 2012 г.  и ж лтите глини се 

Елемент ерна глина 2012 
непепел

ерна глина 2012 Синя глина 2012 Ж лта глина 2012 ерна глина 2013 
непепел

Кларк за сед. скали 
Ронов и др, 1 0

Y , 3 10,17 2 ,0

La 3,1 21, 32,0

Ce 102, 0 3 ,5 52,0

Pr 12,2 , ,

Nd , 7 1 ,0 2 ,0

Sm 10,32 3,5 5,5

Eu 2,32 0,7 0,

Gd 10,5 3,05 ,0

Tb 1,5 0,37 0,

Dy , 5 2,1 3,

Ho 1, 0,37 0, 2

Er 5,72 1,0 1,7

Tm 0,75 0,12 0,7

Yb , 3 0, 3 2,0

Lu 0, 2 0,12 0,

Sc 17,2 7, ,
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характеризират с с значително по-високи концен-
трации 2-3 п ти  на редкоземни елементи, Y и Sc. 
Това ги прави интересни като потенциален източник 
за добив на тези елементи редкоземните 11 .

Вариациите в с д ржанията на елементите в пробата 
от черна глина от 2012 г. и с ответно от 2013 г. може 
да са резултат от приложените различни методи на 
изследване, както и в в вариации в с става на гли-
ната в отделните части на басейна.

Авторите  смятат, че ако сумата от оксидите на ред-
коземните елементи в пепели от в гли а е около и 
над 2 п ти спрямо техните кларкови с д ржания, то 

тези пепели са подходя а суровина за извличане на 
концентрат от редкоземни елементи. 

Липсват конкретни критерии относно концентраци-
ите на елементите, затова се правят сравнителни 
характеристики с досега използвани суровини. От 
значение е и формата на прис ствие на елемента. 

а източномаришките глини може да се каже, че до-
минира ата форма на посочените по-горе елементи 
е св рзана с глинестите минерали най-вероятно са 
сорбирани .

В  са посочени редките елементи в изследва-
ните глини, които имат концентрации по-високи от 2 

          Е          

  Е              

Сума ерна глина 
2012, непепел

ерна глина 
2012, *

Синя глина 
2012, 

Ж лта глина 
2012, 

ерна глина 
2013, непепел

Кларк за сед. ск., 
Ронов и др.** 1 0

Р Е  Y 3 3,1 00,3 1 ,3 3 5, 107,7 1 ,

Р Е  Y  Sc 3 0, 20,5 207,13 3 5, 115,3 17 ,0

Р Е  Y след анулиране на 
ПН и нормиране

53  ppm 
ПН, 25,2

221 ppm 
ПН, 1 , 1

30 ppm 
ПН, 1 ,

абележка   Пепелното с д ржание на черната глина от 2012 г. е 5,7

    **Ронов, A., А. рошевский, A. Мигдисов. 1 0. Химическое строение земной коры и геохимический баланс главных элементов. Москва, 
    Наука, стр. 1 2

Проба КК  2,0 и  5,0 КК  5,0

   

К м седиментни скали W .2  Zn .0  Er3.   Cu3.   Ge, In 3.3  Mo, Cd 3.2  Gd, Dy, As 3.1  Eu2.   Yb2.   Y, 
Bi 2.7  Tb2.   Ho, Pb 2.5  Nd, Th 2.   La, Ce 2.3  Sm2.2  Pr, Sc, Ga 2.1

Te1 2 .0  Ag137.   e .1  Se1 .7   P7.   Be .  
 S5.   Pd5.2

   

К м седиментни скали S .   Pd .5  3.   Er, Zn 3.   Cu, Ge, In 2.   Cd2.   Mo, Dy 2.7  Gd, As 2.   Eu2.5 
 Yb2.   Y, Bi 2.3  Tb2.2  Nd, Ho, Pb, Th 2.1

Te13 .2  Ag11 .1  e 2.   Se1 .   P .7  Be5.5

   

К м седиментни скал Se3.3  Bi3.2  e3.0  Cu2.5  C2.2 Te10.3  Hg .

К м седиментни скали Ge .7  Cd .5  U .   In3.   Bi3.1  Pb, Ag 3.0  2.   Th2.   Zn2.7  Nb2.   Ga2.5  Tl2.1 Pd .   Be .

К м седиментни скали Se .   U .2  Bi, Ag 2.   Pb2.   Th2.3 Pt35.3  Te10.3

К м седиментни скали Bi .1  Pb3.7  , Ge 3.5  In3.   Th3.1  Co3.0  Nb, Zn 2.   Ce2.   Gd, Er 2.5  Ga2.   
Nd, Eu, Dy 2.3  La2.2  Pr, Tb, Sc 2.1

Te 107.0  Au 2.7  Se33.5  Pd2 .   Ag10.   Be .

К м седиментни скали Nb3.5  Ta3.0  Ga, Bi 2.   Al, Pb 2. Te3373.7  Ag13.3  Cd7.3  In .5

КК  коефициент на концентрация
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до 5 п ти и над 5 п ти  спрямо средните с д ржания 
за глини в земната кора. Сред тези елементи се на-
блюдават и такива, които са в спис ка на критичните 
за ЕС Приложение 1  3  Te, Ag, e, Be, Pd, , Mo, Ga, 
Cu, Zn, Au, In, Nb, Ta и др. 

Интерес будят тези от групата на благородните еле-
менти - Pd, Pt, Au и Ag, които имат концентрации над 5 
п ти спрямо средните за земната кора – кларковите 
с д ржания. 

В пепелите от ТЕЦ „Марица Изток 2“ и ТЕЦ „Брикел“ 
с о се установяват завишени концентрации на бла-
городни елементи, e, Te и др. спрямо средните све-
товни с д ржания в пепели от нис к ранг в гли а.

становените по-високи надкларкови  концентрации 
на посочените редкоземни елементи в глините и в пе-
пелите от в гли а се обяснява с тяхното прис ствие 
в в водните разтвори при образуването на в гли а-
та и е св рзано с с скалите от подхранва ите про-
винции, с техния петрографски и минерален с став, 
както и с наличието на рудопроявления.

В най-голяма близост до южната граница на басейна 
са северните склонове на  Сакар планина, изградени 
от метаморфни скали с долно протерозойска – ар-
хайска в зраст. Представени са от мигматити с про-
слойки от гранитизирани гнайси . Те са отне-
сени к м П новската порфиробластова свита, която 
е част от Прародпската над група. К м прародопска-
та над група са и скалите от Ж лтичалската свита, 
която е представена от гнайсошисти, шисти, гнайси 
с прослойки от ортоамфиболити и кварцити. До про-
терозойските скали са пресечени от палеозойските 
гранити на Сакарския батолит 7 . Тези скали залягат 
и на север под терциерната покривка, което се дока-
за и в разкритата с минните работи високо издигната 
скална подложка в рудник „Трояново-1”, в рху която 
непосредствено залягат в гли ата. От направени-
те петрографски изследвания се установява, че тя е 
представена от до протерозойски гнайсошисти отне-
сени к м Ж лтичалската свита. Разкритите скали са 
силно изветрели и глинизирани, сред които се откри-
ват дебели кварцови жили от млечнобял кварц. 

По югоизточната граница на рудник „Трояново-3” и 
северно от село Искрица, в местността „Белите ка-
м ни” се разкрива скалната подложка, представена 
от триаски скали – Сакарски тип 7 , отнесени к м 

стремската свита. Разкриват се стр мно заляга и 
пластове от метапяс чници, кварц-слюдени шисти, 
слюдени кварц-карбонатни шисти, мрамори. Разкри-
тието е с посока изток – запад и е отделено от Са-
карския плутон от Соколишкия разлом, изп лнен с 
терциерни седименти. Последните движения по раз-
лома засягат и в гленосното ниво, като в гли ните 
пластове имат грабеновидно разсядане 10 . 

Глинестите и глинесто-пес чливите материали, обра-
зували се като продукт на изветрянето на скалите от 
скалното разкритие са отложени и зап лват оформе-
ната палеодолина между централния хребет и скали-
те от „Белите кам ни”, като изграждат подв гли ния 

и надв гли ния хоризонт. Микроелементите от тези 
скали се откриват в терциерните глини, в в в гли а-
та и в подземните води.

По източната и североизточната граница на басейна 
се установяват разкритията на разнообразни скални 
комплекси с палеозойска, триаска, юрска и горно-
кредна в зраст. Те изграждат най-западното прод л-
жение на централната Странджанска антиклинала 

, като южното  крило се разкрива между селата 
Полски Градец – Маца – Бял кладенец и прод лжава 
на запад под терциерната покривка. В близост до Гра-
децкия разлом , са установени плутонни тела от 
горнокредни интрузии. Това са плутоните при Полски 
градец, между Полски градец и село Маца, над село 
Бял кладенец. С гранитовия Градецки плутон е св р-
зано волфрамово орудяване от жилен и грайзенопо-
добен тип. В западно и северозападно направление 
неговата контактна мантия пот ва под терциерните 
седименти, к дето с с сондажи са установени шее-
литоносни скарни. Скарновите тела пот ват под тер-
циерните наслаги. В опробваните рудни интервали 
с д ржанието на O3 е над 0,1  . 

Орудената част на Градецкия плутон е силно денуди-
рана. Кварцови к сове с орудявания могат да се от-
крият в с временния почвен слой, но с о така и в 
терциерните седименти. С д ржанието на O3 в про-
би от делувиалния слой, взети с с сондажи е от 0,01 
до 0,0 . Шеелит е установен в шлихови проби, взети 
от деретата, спуска и се на запад к м централните 
части на басейна и на юг к м село М дрец. В шлихо-
ви проби от сондажна ядка се констатира, че най-обо-
гатен е пяс чният слой непосредствено над скалната 
подложка, к дето се откриват шеелит, волфрамит, 
полуокислен халкопирит и пирит. Това показва, че 
при отлагането на терциерните седименти са с -

ествували благоприятни условия за образуване на 
шелфова зона, в която се откриват шеелит и волфра-
мит . С напредването на минните работи на рудник 
„Трояново-1“ и рудник „Трояново -3“ в източна посока 
и в шелфовата зона може да се очакват по-високи с -
д ржания на рудни минерали в откривката.

В западната част на Източномаришкия басейн е уста-
новен Сазлийския разлом , с меридионална по-
сока, припокрит с терциерни седименти, в това число 
и в гленосно ниво, което е развито и от двете страни 
на разлома. В зоната на разлома при село Б лгаре-
не се открива коренно разкритие от метасоматично 
променени триаски мрамори и филити и тектонски 
брекчи, с ставени от мраморни и филитни к сове. От 
прокарания хидрогеоложки сондаж  122 западно от 
село Б лгарене е установена дебелина на терциерна-
та покривка от 150 m, след което сондажа преминава 
през бели мрамори, около 20 m и навлиза в редува и 
се тектонски брекчи, мрамори и силно хидротермал-
но променени андезитови дайки. При петрографски-
те изследвания се установява, че спойва ата маса 
е скарнирана, прев рната в скаполит пироксенов 
скарн, на места с кордиерит и андалузит. След 250 m 
сондаж т е с д лбочина 300,70 m  сканирането об-

хва а почти всички мраморни к сове в скалата. В 
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скарнираната маса на брекчите се наблюдава впр -
слечно орудяване от сулфидни минерали  пиротин, 
халкопирит, милерит, сфалерит, арсен и кобалт. Тези 
скарнови минерали се образуват при по-високо тем-
пературна минерална парагенеза. Сред хидротер-

мално променените дайкови скали са преминати 
маломо ни до 3 cm  кварц-скаполитни прожилки 
с орудяване от пиротин, халкопирит и кобалтоносен 
минерал.
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индикация, а гравиметричната аномалия остава 
все о е не проучена. 
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Дислокацията по Сазлийския разлом, по която са ус-
тановени метасоматичните изменения обхва а зона 
с широчина над 2,5 km, но за сега остава слабо изу-
чена. 

С друг д лбок сондаж .121 приложение V .1 , на-
мира  се северозападно от гр. Раднево, до разклона 
за село Тополяне под терциерната покривка с дебели-
на от 2 7 m навлиза в горнокреден гранитен плутон. 
Началните интервали от подложката са от катаклазу-
ван и окислен плагиогранит 2 7 – 333 m . По пукна-
тините на гранита има пр слеци от самородна мед, 
с с с д ржание 0,30  определено от спектрален 
анализ. В по-д лбоките интервали плагиогранита е 
процепен от диоритови дайки. По контактите с грани-
тите има орудявания от халкопирит, пирит и пиротин, 
както и прожилки от халкопирит. Отделните интерва-
ли на орудяване са по около 20 m. Сулфидната мине-
рализация се наблюдава по целия сондаж.

Посочените два сондажа попадат в периферията 
на зона с добре изразена гравиметрична аномалия, 
субпаралелна на Сазлийския разлом .

становените орудявания в тези два сондажа може 
да се разглеждат само като индикация, а гравиме-
тричната аномалия остава все о е не проучена. 

От досега проведените изследвания на глините от 
откривката на рудниците в Източномаришкия басейн 
може да се направят следните 

ИЗВОДИ

l изико-механичните свойства на глините и тех-
ния с став позволяват да б дат използвани в хи-
дротехническото строителство, за земно-насипни 
работи и тампониране на депа за отпад ци, както 
и като суровина за керамичната промишленост.

l Разработена е технология за преработка на чер-
ните глини от в гленосния хоризонт и е получен 
алуминиев сулфат от лабораторна апаратура.  Не-
обходимо е да прод лжат изследванията в тази 
насока.

l От проведените изследвания на единични проби 
се доказват концентрации на редица редки мета-
ли по-високи от 2 до 5 п ти и над 5 п ти  спрямо 
средните с д ржания за глини в земната кора. 
Сред тези елементи, посочени в табл.3 се наблю-
дават и такива, които са в спис ка на критичните 
за ЕС Приложение 1  3 . Интерес будят тези от 
групата на благородните елементи - Pd, Pt, Au и Ag, 
които имат концентрации над 5 п ти спрямо сред-
ните за земната кора – кларковите с д ржания. 

l Все о е остават слабо изучени разсипите в 
шелфовата зона около волфрамит – шеелитовото 
орудяване на Градецкия плутон в източната част 
на басейна.

l становеното впр слечно орудяване от мед-
но-сулфидни минерали в два сондажа в зоната на 
Сазлийския разлом могат да се разглеждат като 



О ИВО РАЗВИ ИЕ

58 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    12/2020

ПРЕДЛА А ЛИ О ИВО РАЗВИ ИЕ ВЕИ
НЕ О ЕН ИРАНА А РАНА НА ПРО ЛЕ А

Инж. ерьо ерев - Научно-технически с юз по минно дело, геология и металургия

В началото на октомври т.г. Европейският парла-
мент прие закон, който коригира до сега дейст-
ва ия за емисиите на СО2 и климатичните про-

мени. Преследваната преди това цел, емисиите да се 
намалят с 0  до 2030 г. спрямо базовата 1 0 г., бе 
заменена с изключително амбициозните 0 , неза-
висимо, че тя е непосилна за повечето д ржави-член-
ки на ЕС.

Корпоративни лобита и „зелени” политици б рзат да 
зад лжат с този закон националните правителства 
ускорено да затворят ТЕЦ на местни в гли а, а на тя-
хно място стимулират изграждането на ВЕИ паркове. 

едро финансирана медийна пропаганда от години 
рекламира тези паркове като екологично чисти и не-
прек снато поевтинява и източници на електриче-
ска енергия. Гласувалите евродепутати в подкрепа на 
този закон настояват всяка д ржава членка да стане 
неутрална по отношение на климата до 2050 г., като 
след това ЕС е постигне „отрицателни емисии” – 
каквото и да означава това?! а постигане на тази 
химерична цел те предлагат огромни кредити за фи-
нансиране ускорено изграждане на ВЕИ-паркове. С з-
дателите на политики преместват фокуса от предиз-
викателствата на пандемията к м икономическото 
в зстановяване и отново активно обс ждат инфра-
структурните планове, включително тези, св рзани 
с енергетиката. а итниците на „зелената” енергия 
удвояват натиска за прод лжаване или дори увели-
чаване на използването на вят р, сл нчева енергия 
и електрически автомобили. Те неуморно повтарят, 
какви предимства имат те пред традиционните, кои-
то използват изкопаеми енергийни суровини. Пред-
ставят ги като панацея за решаването на всички про-
блеми св рзани както с екологията и климатичните 
промени, така и с д лбоката икономическа криза и 
дори с пандемиите. Отнася се за десетки трилиони 
долари и евра, к м които имат нескрити аспирации 
големи европейски и световни корпорации. Изв н 
дискусията остава всяко сериозно разглеждане на 
широкото в здействие на източниците на в зобновя-

DO THE HYDROELECTRIC INSTALLATIONS OFFER SUSTAINABLE DEVELOPMENT?
THE UNCOMMENTED SIDE OF THE PROBLEM
Eng. Shterio Shterev - Scientific engineering union of Mining, Geology and Metallurgy

Д        М       
            

ема енергия в рху околната среда и веригата за дос-
тавки. Никой от тях не споменава и дума за техните 
недостат ци.

Нека да проследим изходните продукти и технологи-
ите за изработването на ВЕИ-с ор женията, периода 
на експлоатацията им до бракуването и рециклиране-
то им, дали са наистина толкова екологично чисти и 
безвредни за околната среда?

Многобройни са в просите, които интересуват широ-
ката об ественост, а не се коментират нито от „зе-
лените” политици, нито от „зелените” лобисти за ВЕИ.

По-важните от тях са 
l От какви природни суровини се изработват фото-

волтаичните панели, вят рните генератори, пер-
ките и фундаментите, в рху които се монтират?

l Как се отразява добив т на тези природни сурови-
ни на околната среда и здравето на хората?

l Енергоемки ли са  добив т на изходните материа-
ли, тяхната преработка и рециклирането им след 
приключване на експлоатацията на изработени-
те от тях с ор жения? Положителен или отрица-
телен е баланс т на изразходваната енергия в 
тези процеси и произведената електроенергия от 
ВЕИ-с ор женията?

l Като цяло те допринасят ли за намаляване на 
емисиите на в глероден диоксид в земната ат-
мосфера, независимо от това в коя част на пла-
нетата се изв ршва добив т на изходните мате-
риали, преработката им, изработката и монтажа 
на ВЕИ – с ор женията, тяхната експлоатация и в 
последствие рециклирането на амортизираните?

l Екологично положителен или отрицателен е при-
нос т на ВЕИ?

Отговори на тези в проси дават публикуваните на 
.07.2020 г. резултати от изследване на Манхат н ин-

ститут, Ню Йорк 1 .
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няма се предвид стремежите за далеч по-голямо 
разширяване - значително е увеличи добива на 
различни критични руди и минерали по света.

l Изработването на една батерия за електрически 
автомобил с тегло 5  kg например, изисква из-
вличане и обработка на около 227 t изкопаеми ма-
териали. Средно за живота на батерията, всеки ки-
ломет р при шофиране на електромобил, образно 
казано, „изразходва“ три килограма природни 
суровини. Използването на двигател с в трешно 
горене изразходва около 0,2 kg гориво на киломе-
т р.

l Нефт, природен газ и в гли а са необходими за 
производството на бетона, стоманата, пластма-
сите и пречистените минерали, използвани за 
изработването и монтирането на „зелени маши-
ни”. Енергийният еквивалент от 100 барела нефт 
се използва в процесите за производство на една 
батерия, която може да с хранява еквивалентна 
енергия на един барел нефт.

l До 2050 г., при сегашните планове, количеството 
на износени сл нчеви панели - голяма част от тях 
нерециклируеми - е представлява удвояване на 
тонажа на всички днешни световни пластмасови 
отпад ци, заедно с над 3 млн. t годишно нерецик-
лируеми пластмаси от износени, вят рни, турбин-
ни перки. Около 2030 г. повече от 10 млн, t годиш-
но електрически батерии е станат за отпад к.

ОВА Е А ЕРИАЛЕН ВЯ

Колко тежи километ р п туване или филм? Странно 
звуча  в прос! Смис л т му е в това, че за произ-
водството на всеки продукт и предлагането на вся-
ка услуга започва, и се подд ржа чрез извличане 
на полезни изкопаеми от земята. Добив т им се из-
в ршва с с с временно, тежко, минно оборудване в 
индустриално развитите страни, докато в много аф-
рикански страни само с кирки и лопати. Очевидно е, 
че има измеримо тегло в материалите, използвани за 
изграждане на мостове, небост ргачи и автомоби-
ли. По-малко очевидно е количеството на материали-

А ВИ А Е

Всички машини за производство на енергия се из-
работват от материали, извлечени от земята. Никоя 
енергийна система вс ност не е „в зобновяема“, 
т й като изработването на всички машини изисква 
добив и обработка на милиони тонове п рвични 
материали и изхв рляне на амортизираните с ор -
жения. В сравнение с в глеводородите, „зелените 
машини” водят до средно многократно увеличение 
на количествата извлечени от земните недра и пре-
работени руди, рядкоземни елементи и минерали за 
производството на едно и с о количество енергия. 
Това означава, че всяко значително разрастване на 
днешното скромно ниво на „зелена” енергия в света 
в момента по-малко от  от об ото потребление в 

света, сре у 5  от нефт и газ, и 30-35  в гли а  е 
с здаде безпрецедентно увеличение на глобалния 
добив на необходимите руди и минерали. е се изо-
стри полемиката относно опазването и в зстановя-
ването на околна среда, както и предизвикателствата 
пред труда на развива ите се пазари, к дето се на-
мират повечето мини.

Да разгледаме материалните реалности на „зелена-
та” енергия

l Производството на вят рни турбини и сл нчеви 
панели за генериране на електрическа енергия, 
както и на батерии за зареждане на електрически 
превозни средства за краткост наричани „зелени 
машини” , изисква средно повече от 10 п ти по-го-
лямо количество материали, в сравнение с ТЕЦ на 
изкопаеми горива, за да доставят с ото количе-
ство енергия на об еството.

l Един електромобил с д ржа повече кобалт от 
1000 батерии за смартфони

l Перките на една вят рна турбина имат повече 
пластмаса от 5 млн. смартфона

l	 отоволтаичен парк, който може да захранва 
един цент р за данни, използва повече ст кло от 
50 млн. телефона.

l амяната на ТЕЦ на изкопаеми горива с с „зеле-
ни машини” при сегашните планирани темпове – 

ИН ЕР О ЕРЕВ е доказан енергиен експерт в сектор „В гли а“. аемал е 
отговорни дл жности като  д ржавен експерт и началник отдел „Енергийни ре-
сурси” в дирекция „Природни ресурси и концесии” в МИЕТ  изп лнителен дирек-
тор и зам.-изп лнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД, Раднево  член 
и председател на с вета на директорите на „Минпроект” ЕАД  началник отдел 
„Минно технологичен” в „Минпроект” ЕАД  главен проектант на рудник „Трояно-
во-север”  зам.-председател на Комитета по енергетика. частвал е в изготвяне-
то на проекти на нормативни актове, регламентира и т рсенето, проучването и 
добива на в гли а, както и преструктурирането на минни обекти. Р ководил е и 
е участвал в разработването на перспективни проучвания, технически, работни  
и технологични проекти за развитието на рудниците в „Мини Марица-изток” ЕАД. 
Има изготвени множество експертни станови а. Понастоя ем е зам.-предсе-
дател на С на Научно-техническия с юз по минно дело, геология и металургия.
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те, необходими за производство на енергия. Различ-
ните форми на енергия включват коренно различни 
видове и количества машини за производството , и 
следователно различни видове, и количества матери-
али.

Независимо дали става в прос за нефт, извлечен от 
земята за захранване на двигателите с в трешно го-
рене или руди и минерали, използвани за изграждане 
на автомобилни батерии, всяко значително увеличе-
ние на материалите, използвани на километ р, е се 
увеличи.

Например, само американците изминават около 
,  трилиона километра годишно.

С ото е валидно и за доставката на електрическа 
или друг вид енергия. Снабдяването с необходими-
те основни полезни изкопаеми и материали, необ-
ходими за цивилизацията, винаги е бил важен. Сега 
много правителства по света се втурват да приемат 
в зобновяемата енергия като панацея – лекарство 
решава о всички проблеми на с временната циви-
лизация. Но всички машини се износват и вс ност 
няма ни о в зобновяемо за „зелените машини”, т й 
като човек трябва да участва в непрек снато извли-
чане на материали за производство на нови и за за-
мяна на амортизираните. Всичко това изисква добив, 
преработка, транспортиране и в крайна сметка из-
хв рляне на милиони тонове материали, голяма част 
от тях функционално или икономически нерециклиру-
еми.

Осигуряването на дост п до подземните богатства, 
които са основа за благос стоянието на об еството, 
е много стар проблем, който е предизвикал множе-
ство войни от д лбока древност до сега.

РАЗ ОДИ ЗА А ЕРИАЛИ НА
И А А Е НОЛО ИЯ

Материалите за производство на вят рни турбини, 
сл нчеви панели и електрически батерии, се извличат 
от земята в минни обекти и с ор жения за преработ-
ка на добитата руда по целия свят. Местоположения-
та им имат значение по отношение на геополитиката 
и рисковете по веригата на доставки, както и отраже-
нието им в рху природата на цялата планета. Преди 
да разгледаме веригата за доставки, е важно да се 
разбере ма аб т на материалните потребности.

Така например една ТЕЦ на природен газ с мо ност 
100 M  е с размер на жили ен блок и произвежда 
достат чно електроенергия за 75 000 еднофамилни 
домове - .

амяната  изисква най-малко 20 вят рни турбини, 
всяка от които е с височина до 1 5 m. Те са разполо-
жени на пло  около 2  km2. Изграждането на такива 
ветрови паркове консумира огромни количества кон-
венционални материали, включително бетон, стома-
на и фиброст кло, заедно с по-малко разпространени 
материали, включително рядкоземни елементи като 
диспрозий - .

    Е

  

Изследване на Световната банка отбелязва 
това, което всеки инженер по минно дело знае  
„Технологиите, за които се тв рди, че са в основата 
на чистата енергийна промяна, в действителност са 
материално и енергийно значително по-интензивни 
в процесите от добива на изходните материали за 
тяхното производство до инсталирането, експлоата-
цията и санирането им, след изтичане на ефективния 
експлоатационен срок, в сравнение с с сегашните 
традиционни ТЕЦ на изкопаеми горива.“

Всички форми на „зелена” енергия изискват прибли-
зително сравними количества материали, за да с з-
дадат машини, които улавят и преобразуват енер-
гията на природните потоци  сл нце, вят р и вода. 
Вят рните електроцентрали се доближават до хидро-
язовирите по консумация на материали, а сл нчеви-
те централи изпреварват и двете - .

И при трите случая най-големият дял от тонажа, отне-
сен к м един тераватчас произведена електрическа 
енергия, се намира в конвенционалните материали 
като бетон, стомана и ст кло. В сравнение с електро-
централа на природен газ и трите изискват най-малко 
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бетон и ст кло. Основните предизвикателства в тази 
верига и за околната среда са св рзани с необходи-
мостта от радикално увеличаване на количествата на 
голямо разнообразие от изходни суровини – руди и 
минерали.

Например, в момента свет т добива около 7000 t 
неодим, един от многобройните ключови елементи, 
използвани при производството на електрическите 
системи за вят рни турбини. Настоя ите сценарии 
за чиста енергия, представени от Световната банка и 
от много други, е изискват увеличение на доставка-
та на неодим с 1000  до  000  през следва ите ня-
колко десетилетия. Подобно е положението и при ме-
талите и минералите, необходими за производството 
на соларни панели.

Ето само един пример, който може би илюстрира иде-
ално тенденцията

Според доклад на Световната банка от 2017 г. т р-
сенето на сребро може да скочи от сегашните 2 000 
t годишно до над 00 000 t. И това е в най-скром-
ният сценарий, при който се прогнозира по-голямо 
разпространение на соларни панели без наличието 
на сребро за сметка на кристалните силициеви па-
нели, к дето среброто прис ства. От друга страна, 
при обратния сценарий т рсенето на сребро може да 
достигне 700 000 t, ако в просният тип панели без 
сребро не успеят да се наложат до такава степен на 
пазара.

Подобно увеличение в т рсенето на злато е изисква 
значително разширяване на добива на метала. В -
просният добив е енергоем к, не особено екологичен, 
споделя инвеститор т Сам Ковач в статия за Seeking 
Alpha, посветена на предизвикателствата пред енер-
гийния преход 2 .

  

 И       
  

* П рвичен контрол на честотата се изв ршва чрез автоматичен 
регулатор на скоростта ASC  - турбина някои източници използват 
термина „автоматичен контрол на скоростта“ АПК .

Вторичното регулиране е с здадено с цел да подд ржа зададена чес-
тота и графика на обменни мо ности за отделна управляема област.

Третичното регулиране се използва за в зстановяване на резервите 
от п рвично и вторично регулиране и за оказване на взаимна помо  
на електроенергийните системи в случай на неспособност на отдел-
ните енергийни системи в рамките на ECO да осигуряват независимо 
вторично регулиране.

10 п ти повече тонове, добити, преместени и прера-
ботени материали в машини, за да произведат едно и 
с о количество електроенергия .

Например, изграждането на една ветрова централа 
с мо ност 100 M  изисква около 30 000 t желязо, 
50 000 t бетон, както и 00 t нерециклируеми пласт-
маси за огромните перки. При аналогичен фотовол-
таичен парк - тонаж т на цимент, стомана и ст кло 
е 150  по-голям, отколкото за ветровия, за едно и 
с о количество произведена енергия.

Ако епизодичните източници на електрическа енер-
гия -вят р и сл нце - трябва да се използват за дос-
тавка 2  часа, 7 дни в седмицата, 3 5 дни в годината, 

е се изискват о е по-големи количества материа-
ли. е са необходими доп лнителни машини, прибли-
зително два до три п ти повече, за да се произвежда 
и с хранява електрическа енергия, когато сл нцето и 
вят р т са налични, за използване в периоди, когато 
те липсват, а с о и мо ности за п рвично, вторич-
но и третично регулиране на енергийната система*. 
Необходими са с о така доп лнителни материали 
за изграждане на батерии за с хранение на елек-
троенергия. Например, за с хранение на електриче-
ска енергия от по-горе описаната ветрова електри-
ческа централа с мо ност 100 M , са необходими 
най-малко 10 000 t батерии от клас Tesla. Обработка-
та на толкова големи количества материали води до 
собствени енергийни разходи, както и св рзаните с 
това последици за околната среда, разгледани по-до-
лу. П рво, критичният в прос в в веригата на дос-
тавки е не толкова увеличаването на използването 
на обикновени, макар и енергоемки материали като 
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Докато с ествуват различни основни предположе-
ния, използвани в различни анализи на потребности-
те от минерали за „зелена” енергия, всички стигат до 
едни и с и заключения.

Така например добив т на индий, използван при про-
изводството на сл нчеви полупроводници, генерира-

и електроенергия, е трябва да нарасне до  000 . 
Добив т на кобалт за батерии е трябва да нарасне 
с 300  до 00 . Производството на литий, използван 
за с ите батерии за резервиране на енергийните 
системи и за захранване на електромобилите, е 
трябва да нарасне с над 2000 .

Институт т за устойчиво б де е к м Техническия 
университет в Сидней, Австралия, миналата година 
е анализирал 1  метала, необходими за изгражда-
нето на чисти технологични машини, заключавайки, 
че доставката на елементи като никел, диспрозий и 
телур е трябва да се увеличи с 200  до 00 . По-
следиците от такова забележително увеличение на 
т рсенето на енергийни минерали не са нап лно 
игнорирани, поне в Европа. Холандско проучване, 
спонсорирано от правителството, констатира, че „зе-
лените” амбиции на Холандия е консумират основен 
дял от глобалните количества полезни изкопаеми. 
„Експоненциалният растеж на глобалния капацитет 
за производство на енергия от в зобновяеми източ-
ници“, отбелязва проучването, „не е в зможен при 
с временните технологии и годишното производство 
на метали.“

Ма аб т на тези материални изисквания подценява 
об ия тонаж на земните маси, които зад лжително 
се копаят, транспортират, насипват и рекултивират. 
Това е така, за ото прогнозите за б де ите мине-
рални нужди се фокусират в рху отчитането на не-
обходимото количество рафинирани, чисти елемен-
ти, но не и в рху об ото количество земни маси, 
които трябва да се изкопаят, преместят и обработят. 

а всеки тон пречистен елемент трябва да се премес-
ти и преработи далеч по-голям тонаж от руда. Това 
е реалност за всички елементи, изразена от геолози-
те като с д ржание на полезното изкопаемо в един 
кубически мет р вмества а скала. Процент т на с -
д ржание на отделните елементи в рудата варира в 
големи граници. Например, 1 t медна руда средно с -
д ржа под 5 kg мед под 0,5  с д ржание на метала в 
1 t руда . Така повече от 200 t руда се изкопават, пре-
местват, раздробяват и преработват обогатяват , за 
да се стигне до един тон мед. а кобалт се изкопават 
около 1500 t руда, за да се стигне до 1 t чист метал.

В изчисляването на икономическите и екологични-
те разходи трябва да се включи и така наречения  
процес на разкриване - тонове скални земни маси, 
които п рво се отстраняват, за да се получи дос-
т п до често д лбоко заляга ата руда. В преки че 
коефициентите на с отношение между количества-
та на изкопаваните стерилни земни маси и тези на 
добитата руда да варират в широки граници, обикно-
вено се говори за изкопаване и преместване от три 
до седем тона стерилни земни маси за най-широко 
разпространените метални руди, за да се получи 

дост п до един тон руда. Но за рядкоземните еле-
менти това с отношение е многократно по-голямо. 
Да се в рнем к м примера с литиевата батерия с 
тегло 5  kg, която осигурява полезен пробег на 
шофиране. Предоставянето на рафинирани минерали 
необходими за производството  изисква изкопава-
не, преместване и обработка на повече от 227 t ма-
териали няк де на планетата. Това е 20 п ти повече 
материали, отколкото двигателят с в трешно горене 
използва през целия живот на един автомобил, а той 
изразходва около 11,35 t петрол.

Основният в прос за б де ето на „зелената” енергия 
не е дали има достат чно елементи в земната кора, 
за да се отговори на т рсенето – такива има! Пове-
чето елементи са доста изобилни и почти всички са 
далеч по-често сре ани от златото. Получаването 
на достат чни количества от тях е в прос на цена. 
Тя зависи от това, к де е находи ето на с ответно-
то полезно изкопаемо, какво е с д ржанието му в 
рудата и на каква д лбочина е в земята. Не на по-
следно място е и получаването на концесия за добив. 
В преки това, както предупреждава Световната бан-
ка, материалните последици от „чистото“ б де е 
с здават „нов набор от предизвикателства за устой-
чивото развитие на добива на полезни изкопаеми и 
ресурси“.

Ма абите, в които се предлага да достигне „зелена-
та” енергия в глобален ма аб, не може да осигури 
мечтаното устойчиво и екологос образно развитие 
на световната икономика. атова може би не се ко-
ментират широко в медийното пространство по-го-
ре изложените факти относно реалната, негативна, 
екологична и финансова страна на производството, 
експлоатацията и регенерирането на ВЕИ-с ор же-
нията. А те имат все по-голямо пряко в здействие 
в рху природата, заради огромните територии, кои-
то заемат, за да генерират с ата енергия колкото 
конвенционалните източници. Ползите от спестените 
емисии и избегнатата промяна на климата са потен-
циални и имагинерни - изчисляват се на база модели. 
Докато прякото нарушаване на терени, речни корита 
и ландшафта от ВЕИ или добива на метални полез-
ни изкопаеми са нап лно реални и ясно видими 3 . 
Мините са в с стояние да рекултивират ежегодно хи-
ляди декари нарушени от в гледобивните дейности 
пло и и да ги вр ат като в зстановени плодородни 
земеделски земи, както и за ползване в горския фонд, 
ако не е тенденциозният, убийствено ск п, в глеро-
ден, квотен дан к. След изчерпване на в гли ните 
запаси заеманите пло и се вр ат с в зстановено 
плодородие за селскостопанско и горско ползване от 
б де ите поколения, докато фотоволтаичните парко-
ве, които се предлагат да ги заменят, е бетонират и 
покрият с с сл нчеви панели за вечни времена пло-
дородните Тракийски земи, т й като според „зелени-
те” природоза итници те са единствените безвредни 
за природата и най-евтини електроенергийни източ-
ници сега и за в б де е.

Социологическо проучване на тема енергетика, на-
правено от Националния цент р за парламентарни 
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изследвания през месец септември тази година, по-
казва, че мнозинството б лгарски граждани очакват 
развитието на енергетиката у нас и нейното управле-
ние да б де по-скоро отговорност на д ржавата. Тя 
трябва да осигури по-ниска цена на енергийните услу-
ги за населението и индустрията, като в с ото вре-
ме спазва екологичните изисквания. Разбирането, че 
развитието на с временната енергийна система в в 
все по-голяма степен е зависи от с четанието на 
високи технологии и екология, остава встрани от об-

ественото внимание, което е с средоточено в рху 
цената на услугата, сочат данните от проучването.

Генерирането на електроенергия от с ествува и 
електроцентрали с природен газ, комбиниран цик л, 
хидро- и атомни електроцентрали е 2 до 3 п ти по-ев-
тино от производството на електроенергия от нови 
вят рни и фотоволтаични централи, когато се вземат 
предвид техните разходи по отделно. Вят рните и 
сл нчевите паркове увеличават нивата на разходите 
чрез намаляване на степента на използване на с о-
р женията им. Това увеличение на нивата на разхо-
дите се нарича „наложени разходи“„, които се добавят 
к м изравнените разходи за производство на вят р и 
сл нчева енергия. С ествува ите електроцентра-
ли с в гли а могат да генерират електроенергия при 
среден разход от 1 . долара за мегаватчас, докато 
американските проектанти изчисляват, че цената на 
нова в гли на централа, работе а за приблизител-
но с ия брой часове годишно, е 71 долара на мега-
ватчас . А цената на услугата расте експоненциално 
при замяната на конвенционалните ТЕЦ с ВЕИ, без да 
се постигат някакви положителни, екологични резул-
тати, които „зелените” лобисти упорито пропаганди-
рат, в преки че се разминават с реалността, както се 
вижда от по-горе изложеният анализ.

а Б лгария замяната на лигнитните в гли а от Из-
точномаришкия минен басейн с вносна електриче-
ска енергия, или с природен газ, с който е се про-
изведе с ото количество електрическа енергия, е 
увеличи внос т му с над 10 млрд. m3 годишно, и к м 
в трешно икономическите и социални проблеми, е 
натовари страната с огромен, отрицателен, в ншно-
т рговски д лг. аменяме местен суровинен продукт 
с вносен так в. Непроизведената от наша суровина 
електрическа енергия трябва да б де компенсирана 
с доп лнителна, нова експортна селскостопанска 
или промишлена продукция, равностойна в в финан-
сово отношение на разходите за внос на природен газ 
и или електрическа енергия, която да е конкурентно 
способна, за да се пласира на европейския и светов-
ните пазари. В противен случай в ншнот рговският 
ни д лг е расте и устойчивото икономическо раз-
витие на страната ни е б де компрометирано. По 
задл жнялост в близко б де е е се сравняваме 
с с с седна Г рция. В здух т в София, Пловдив и 
другите големи градове няма да стане по-чист, а в за-
мяна е имаме европейски цени на електрическата 
енергия при сегашната, ако и не по-ниска покупател-
на способност на доходите ни.

Искаме ли да запазим и да увеличим р ста на ико-
номическия растеж на Б лгария това е валидно и за 
целия ЕС  е необходимо да се осигури евтина елек-
трическа енергия и инвестиции в в високоефектив-
ни, нискоенергоемки и нискоемисионни индустри-
ални технологии. Искаме ли да дишаме чист в здух 
целогодишно в големите градове и сели а, трябва да 
осигурим евтина електроенергия за бита и редовно 
миене на улиците. Липсата на цветните и зелени гра-
динки в дворовете на старите фамилни к и в наши-
те градове да се компенсира с повече паркове, зеле-
ни, цветни пло и и озеленени улици. Необходимо е 
п лно обновление на автомобилния парк.

Искаме ли да има в изобилие чиста, питейна вода 
и поливно, високо продуктивно земеделие, тряб-
ва наличните гори да се пазят строго от пожари и 
безконтролна сеч, оголелите горски пло и да се 
залесят с подходя и, б рзо растя и и ценни д р-
весни видове. Реките да се пазят чисти и да се по-
строят нови язовири, а старите да се ремонтират. 
Искаме ли да запазим чара и привлекателността 
на нашето ерноморие, трябва да се забрани заед-
но с грозното му презастрояване и изграждането 
в близост до него на ветрови, енергийни паркове. 
С с закон трябва да се забрани изграждането на фо-
товолтаични паркове в рху земи от селскостопанския 
и горския фондове. Всичко останало е безскруполна, 
тенденциозна дискриминация и научно необоснова-
на, „зелена” пропаганда сре у ТЕЦ на изкопаеми го-
рива, едро финансирана от големите корпорации, 
които произвеждат компоненти за ВЕИ-с ор жения 
и се стремят да си гарантират сигурни пазари.
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