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Резултатите от новото издание 
на Рейтинговата система на 
висшите училища в България 

за 2020 г. показаха позитивните 
тенденции в българското висше об-
разование, катализирани от тясното 
сътрудничество между висшите учи-
лища и бизнеса. 

Качеството на образованието ви-
наги е било водещ приоритет сред 
дружествата в минерално-суро-
винния бранш и те многократно са 
подкрепяли реални инициативи, 
които водят до подобрение на ви-
сшето образование. Участието във 
форума на проф. дтн инж. Николай 
Вълканов, зам.-председател на Кон-
федерацията на работодателите и 
индустриалците в България, пред-
седател на БМГК и председател на 
СД на „Минстрой Холдинг“ АД, проф. 
д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен 
директор на „Дънди Прешъс Металс 
България“, Радомир Чолаков, изпъл-
нителен директор на „Каолин“ АД и 
инж. Кирил Илиев, изпълнителен ди-
ректор на „Геотрейдинг“ АД, част от 
Група ГЕОТЕХМИН е висока оценка 
за ролята и ангажираността на ком-
паниите от минерално-суровинната 
индустрия при обучението студен-
тите в национален мащаб. Това бе 
изтъкнато и от ректорите на универ-
ситети в страната, които отбелязаха 
традиционно добрите взаимоотно-
шения с бранша.

Компаниите от бранша повече от 
10 години  успешно партнират и съ-
трудничат на висшите учебни заве-
дения чрез: стажантски програми, 
стипендиантски програми за студен-
ти с отличен успех, привличане на 
представители на работодателските 
и браншови организации в изготвя-
нето на учебните планове, участие 
на представители на бизнеса като 
лектори в университетите както и 
на  компаниите в дни на отворените 
врати и кариерни форуми. Правят се 
и директни инвестиции в оборудва-
не за нуждите на научната и образо-
вателната дейност. Успешна реали-
зация на студентите в дружествата 
от минералносуровинния бранш е 
безспорен факт  през последните 
години.

БИЗНЕСЪТ ВСЕ ПО-ДОВОЛЕН 
ОТ КАДРИТЕ, КОИТО ИЗЛИЗАТ 
ОТ УНИВЕРСИТЕТА 

От университетските банки към биз-
неса тръгват все по-подготвени мла-
ди специалисти и това е резултат от 
направените в последните 4 г. про-
мени. Това е категоричното мнение 
на работодателите, участници във 
форума “Най-добрите университети - 
до бизнеса”, организирана от “24 
часа”.

„В последните няколко години се на-
правиха много важни крачки към 
промяна на важни пунктове на обра-
зованието. Такава е и стратегията, и 
мястото на бизнеса в тези промени. 

Имаме голям опит в работата си с уни-
верситетите, а мястото на бизнеса е не 
да дава акъл, а да осигурява практи-
ка за младите хора и финансиране на 
нова техника и за подобряване на ма-
териалната база”, обясни проф. Нико-
лай Вълканов, зам.-председател на 
КРИБ, председател на Българската 
минно-геоложка камара и предсе-
дател на Съвета на директорите на 
„Минстрой Холдинг” АД.

Една от най-важните промени във 
висшето образование е, че се даде 
възможност представители на биз-
неса да участват в преподаването и 
да помагат за по-доброто обучение 
на студентите, разясни той.

„Образованието в България е на нуж-
ното високо ниво, при нас идват много 
добре подготвени специалисти, а ние 
трябва да осигурим подходящи усло-
вия за тяхната работа и развитието 
им. Винаги приканвам колегите да 
подкрепим финансово образованието, 
за да имаме подготвени кадри. Много 
е важно бизнесът да отделя стипен-
дии за отличен успех”, категоричен бе 
проф. Николай Вълканов.

В специално заснето, по повод връч-
ването на отличията, видеообръще-
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ние инж. Кирил Илиев, изпълните-
лен директор на „Геотрейдинг“ АД 
подчерта: „Геотрейдинг, като част от 
Група ГЕОТЕХМИН, има дългогодишно 
партньорство с Минно-геоложкия уни-
верситет. Ние вярваме, че бизнесът 
трябва да подкрепя университетите за 
качествено образование. Затова дава-
ме възможност на студенти да придо-
бият практически опит и да започнат 
успешно кариерата си при нас. Тази го-
дина Група ГЕОТЕХМИН има общо 22-
ма стипендианти от Минно-геоложкия 
университет, а от тях трима са на Геот-
рейдинг, и се надяваме това да е един 
добър пример и за нашите колеги.”

ТАМ, КЪДЕТО БИЗНЕСЪТ С 
СЕ ОБЕДИНИ С ВИСШИТЕ  
УЧИЛИЩА, НЕЩАТА СЕ СЛУЧВАТ

Одобрение и подкрепа за ползот-
ворното обединение между бизнеса 
и висшите училища изказа и минис-
търът на образованието и културата 
Красимир Вълчев.

„Там, където бизнесът се обедини с ви-
сшите училища, нещата се случват. Не 
трябва да консолидираме администра-
тивно висшите училища, това ще чуете 
по време на кампанията - да имаме 5 
университета, не това не е най-важно-
то“, обясни още Вълчев. Качеството 
се постига с университетски мрежи”, 
добави той.

нието, пък и не само на министър на 
образованието. Това е рядко съчета-
ние на мъдрост, на такт и на знания за 
материята, с които министър Вълчев 
умело превеждаше кораба на образо-
ванието през тези бурни води, в които 
се намираме. Респект. Пандемията 
създаде много добри възможности 
за правене на наука, защото наука се 
прави в самота, изолация и тишина и 
всички научни работници трябва да 
се фокусират в тази посока”, похвали 
свършеното в последните 4 години 
Радомир Чолаков, изпълнителен ди-
ректор на “Каолин”. 

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ  
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВ. РИЛСКИ“  
Е СРЕД ОТЛИЧНИЦИТЕ

За поредна година Минно-геолож-
кият университет „Св. Ив. Рилски“ 
е сред отличниците в Рейтинговата 
система на висшите училища в Бъл-
гария. При получаването на награда-
та ректорът на университета  проф. 
Ивайло Копрев подчерта: ,,Минно-гео-
ложкият университет е университетът, 
който въплъщава в себе си синергията 
наука – бизнес – образование и тази 
награда е признание за съвместната 
дейност между университета и ком-
паниите от минерално-суровинната 
индустрия. Надявам се да продължим 
така и занапред“.

Проф. д- инж. Илия Гърков  поздра-
ви техническата общност и подчерта, 
че в тази предизвикателна година 
университетите съумяха да постигат 
успехи.

„Благодаря на ректорите, с които на-
правихме много промени, дори такива, 
които не бяха популярни, но всички 
вие участвахте в тях. Стратегията за 
висшето образование за 2021-2030 г. 
съдържа мерки, които бяха необходи-
ми, неизбежни. През последните годи-
ни чувахме критики, че студентите са 
ни много, че висшето образование не 
е свързано с бизнеса, но това можеше 
да се каже преди 5 г. Днес научната 
дейност е много по-висока, чуждес-
транните студенти се увеличиха и 
увеличихме студентите в аграрните и 
педагогическите специалности“, каза 
още министър Красимир Вълчев. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА 
ОЦЕНИХА ВИСОКО СВЪРШЕНАТА 
РАБОТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

„Не помним да е имало толкова успе-
шен мандат на министър на образова-
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Ключът към по-добро образование 
в университетите са преподаватели-
те. Това заяви още пред ректорите 
и бизнеса министърът на образова-
нието и науката Красимир Вълчев на 
форума  „Най-добрите университе-
ти - до бизнеса“, организиран от „24 
часа“. 

Както е редно заплатата на учителя 
да е поне 125% от средната за стра-
ната, така за университетските пре-
подаватели нейният размер трябва 
да е 135-145% спрямо размера на 
средната. Така най-качествените 
студенти от всяко направление ще 
бъдат привличани да продължават 
кариерата си като университетски 
преподаватели, обясни Вълчев. 

„Най-добрите трябва да преподават, за 
да предават знанията си на следващи-
те и да имаме качествено обучение в 
университетите“, каза още министъ-
рът на образованието.

Именно увеличаването на препода-
вателските заплати е една от важни-
те стъпки, предвидени в Стратегията 
за висшето образование. 

Като добро постижение в посока 
запазване на най-добрите препода-
ватели Вълчев посочи определянето 
на минимална заплата за асистенти-
те. От началото на 2021 г. стартова-
та заплата за асистент в универси-
тет е най-малко 1300 лв., след като 
влязоха в сила промени в Закона за 
висшето образование. До края на 
2020 г. заплатите на асистентите 
бяха едни от най-ниските в стра-
ната и често пъти трудно стигаха и 
800 лв., което накара най-перспек-

тивните студенти и млади препода-
ватели да потърсят кариера в част-
ния бизнес.

Приоритетни теми стават какво и 
как учат студентите, свързаността 
на българските висши училища, на-
учната дейност, интернационализа-
цията на образованието, очакваните 
още по-мащабни дигитални тран-
сформации, както и намаляването 
на някои бакалавърски степени за 
сметка на по-задълбочени магис-
тратури. Професиите на бъдещето 
ще изискват от висшето образова-
ние да дава знания в техническите 
програми и да има хуманитарни 
умения, пише в стратегията. Заложе-
ните промени стимулират по -голяма 
свързаност, консолидация и обеди-
няване на ресурси. Университетите 
се насърчават да завишат изисква-
нията за учене и да провеждат це-
ленасочени политики към младите 
преподаватели. 

Професиите се променят, а днеш-
ните деца ще трябва да имат много 
по-комплексни знания, които зала-
гаме в бакалавърските програми, 
описа насоките за развитие на уни-
верситетите министърът. 

БМГК
в-к „24 часа”
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На 18.02.2021 г. се проведе ре-
довно заседание на Управи-
телния и Контролния съвет на 

Научно-техническия съюз по минно 
дело, геология и металургия. Прие 
се отчета за дейността на НТС по 
МДГМ в 2020 г. в три основни на-
правления: организационно, науч-
но-техническо и финансово.

Прие се план за работа през 2021 г., 
наситен с многобройни национални 
и международни научно-техниче-

си за следващи години цикъл от ме-
роприятия, свързани с кръговата 
икономика. Във всеки един форум, 
заложен в програмата за 2021 г. ще 
бъде включено тематично направ-
ление „Кръгова икономика“.

Бяха връчени съюзни награди - 
Почетен член на НТС по МДГМ и 
Грамота за принос в изграждането 
на минерално-суровинната база 
на България и за активна съюзна 
дейност на членове на УС и КС на 
Съюза.

ски мероприятия и организационни 
събития.

Бе приет за редовен колективен 
член на НТС по МДГМ „ЗЕТ И ЕМ 
ПРАЙВИТ КО“ ООД - дружество с 
авторитет в търговията на минна и 
строителна техника и резервни час-
ти за нея, както и сервизно и гаран-
ционно обслужване на техниката.

След открита дискусия се взе ре-
шение НТС по МДГМ да обърне 
внимание и да заложи в плановете 

Г            Н         
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О Н ИН О О В ОВ О Н Н
И НИН Н О И О

Областният управител на Софийска област Или-
ан Тодоров удостои с почетен знак „Заслужил 
гражданин на Софийска област“ проф. дтн инж. 

Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД. Мотиви-
те за връчване на отличието са: реализирани дълго-
срочни инвестиции, в това число в околната среда, 
изключителен принос за социално-икономическото 
развитие на региона, създаване на качествени ра-
ботни места и дарителската му дейност. Това съоб-
щиха от пресцентъра на областната управа.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е предприемач, учен, 
работодател на близо 4000 души, които работят в 
компаниите от Група ГЕОТЕХМИН. Сред тях е и Ела-
ците-Мед АД – един от най-големите инвеститори 
и данъкоплатци в страната. Компаниите от Групата 
допринасят за социално-икономическото развитие 
и качеството на живот на осем общини от Софийска 
област.

Проф. Вутов е носител на орден „Стара планина“ пър-
ва степен за изключителен принос и заслуги за ико-
номическото развитие на страната и изграждане на 
съвременните индустриални отношения, както и на 
много други награди за принос към бизнеса, науката 
и обществото.

Удостоен е с почетен знак на управителя на Софий-
ска област през 2016 г., както и с грамота и плакет 
„Почетен гражданин на Община Етрополе“ за изклю-
чителни заслуги.

Компаниите от Група ГЕОТЕХМИН са сред големите 
дарители и подкрепят социално значими проекти в 
района на своята дейност, ориентирани към устой-
чиво развитие на инфраструктурата, образованието, 
здравеопазването, социалните услуги, духовността. 
Проф. Вутов е инициатор и е лично ангажиран с Бла-
готворителната програма „Българските добродете-
ли“, чрез която Група ГЕОТЕХМИН оказва подкрепа 

на местните общности от района на Етрополе и об-
щините от Средногорието. По линия на програмата 
вече четири общини – Етрополе, Мирково, Чавдар 
и Челопеч имат подписани рамкови споразумения, 
чрез които компаниите подпомагат и финансират ва-
жни проекти в условията на пандемията от Covid-19.

ГЕОТЕХМИН

         
   И     

     

Поредна среща в търсене на най-добрите перс-
пективи за бъдещето на „Мини Марица-изток” 
и енергийния комплекс, в интерес на българ-

ските потребители и сигурността на електроенергий-

И НИ О
Н Н И НИ О И И О
В ИН Н О И И И И НО
Н О Н И Н И

ната система, проведе изпълнителният директор на 
въгледобивното дружество Андон Андонов, който се 
срещна с министъра на образованието Красимир Въл-
чев, зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков и 
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лидера на КНСБ Пламен Димитров. В централата на 
дружеството в Раднево те обсъдиха състоянието на 
въгледобива в мините и работата на топлоцентралите 
от комплекса „Марица изток” в светлината на „Зелена-
та сделка”. В разговорите участваха още зам. изпъл-
нителният директор Димитър Чолаков, финансовият 
директор Стелиан Коев, лидерът на браншовия ми-
ньорски синдикат към КНСБ Валентин Вълчев, както и 
представители на синдиката в дружеството.

Инж. Андон Андонов запозна гостите си с основните 
параметри на извършваната дейност и финансовото 
състояние на дружеството. Той подчерта, че с персо-
нала и техниката проблеми към момента няма. Работа 
в дружеството е нормална и поръчките на централите 
се изпълняват своевременно. От началото на експло-
атация на Източно-маришкото находище са добити 1 
231 177 594 т въглища и разкрити, транспортирани и 
насипани 4 850 060 486 m3 земна маса. Изпълнител-
ният директор бе категоричен, че технологично реше-
ние за бъдещето на мините и централите има и посочи 
съществуваща топлоцентрала на въглища в САЩ, с 
инсталирана технология за улавяне и съхранение на 
CO2. Предлага тази технология да бъде проучена и при-
ложена и в комплекса „Марица-изток”, което ще даде 
шанс на въгледобива в Маришкия басейн.

Зам.-министър Жечо Станков разясни изпълнение-
то на целите, които си поставя Европейският съюз за 
въглеродна неутралност към 2050 г. и произтичащите 
от това възможности за преобразуване на работата в 
енергийния комплекс. Той анализира перспективите за 
намиране на технологични решения за улавяне, съх-
ранение и употреба на въглеродния двуокис, който се 
отделя при изгарянето на въглищата в топлоелектри-
ческите централи. 

В Маришкия басейн имаме възможност да използва-
ме както големите площи за соларни панели, така и 
за индустриалните паркове в близост, където да бъде 
използвана тази енергия, обясни зам.-министърът. Той 
определи като голям пробив създаването на Институт 
за устойчив преход и развитие в структурата на Тракий-
ския университет, което правителството одобри преди 
дни. Целта му е да обедини усилията на академичната 
мисъл, местната власт и водещи институти в чужбина 
в търсене на технологии за развитие на комплекса, с 
осигурени екологични параметри. 

Настоящият Интегриран национален план в областта 
на енергетиката и климата на Република България до 
2030 г., с хоризонт до 2050 г., предвижда въглищните 
централи да продължат да бъдат основни базови мощ-
ности в българската електроенергетика.

Разработеният от Министерството на енергетиката 
проект на Стратегия за устойчиво енергийно разви-
тие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 
2050 г. е изготвен при отчитане на актуалната рамка 
на енергийната политика на ЕС, насочена към пости-
гане на амбициозните общностни цели за преход към 
нисковъглеродна икономика. Българската страна смя-
та, че този преход трябва да бъде плавен и съобразен 
със спецификите на всяка отделна държава. Страте-
гията отразява и политиките в областта на енергийна-
та ефективност, както и развитието и прилагането на 
нови енергийни технологии.

Проведената среща е част от поредицата, в търсене на 
най-добрите перспективи за бъдещето на комплекса и 
работещите в него.

„Мини Марица-изток“

      М  М        
         Н   Д     

 Д             Н  
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Налице са основните резулта-
ти от съфинансирания от ЕС 
проект за 

. 

Н О И О Н ИННО
О О В И НО

       

чават безопасното и здравословно 
поведение и предоставят полезна 
информация за това как да се спра-
вим с най-често срещаните рискове 
на място. И накрая, проектът позво-
ли да се създаде мрежа за сътруд-
ничество между представителите 
на работодателите и тези на служи-
телите в пет държави-членки.

И  Той е 
създаден, за да помогне на работе-
щите в добивни МСП да преразгле-
дат основите на здравето и безо-
пасността, обобщавайки основните 
принципи на БЗР, законовите изиск-
вания, разпределението или роли-
те, опростените техники за оценка 
на риска за общи и възникващи ри-
скове от минни дейности като екс-
плозиви, вибрации, шум и мобилно 
оборудване.

 Той е разработен, 
за да предостави на служителите 
от добивния сектор основни знания 
и умения за това как да защитят 
себе си и хората, с които работят в 
ежедневните си дейности. Матери-
алът също така предоставя начини 
за комуникация и сътрудничество 
по въпроси, свързани със здравето 
и безопасността на работното мяс-
то, целящи да поддържат всички слу-
жители в сектора здрави и работещи 
безопасно. Материалът е подготвен в 
кратки презентации и е организиран 
в следните тематични раздели: Цели 

и политика за БЗР; Оценка на риска; 
Роли и отговорности, общи изисква-
ния, съоръжения; Знаци; Шум; Ри-
скове при работа с или около тежко 
оборудване / големи превозни сред-
ства; Прах; Безопасна употреба на 
химикали; Експлозиви; Защита сре-
щу мускулно-скелетни нарушения; 
Психо-социални рискове; Биологични 
опасности; Реакция при аварии, нара-
нявания и почти инциденти.

 Развитието и 
насърчаването на „гъвкави“ умения и 
компетенции по управление на БЗР 
е споделена отговорност и основна 
цел както за работодателите, така и 
за служителите. Участниците в този 
проект са от една страна организаци-
ите на работодателите в добивната 
промишленост от една страна, а от 
друга синдикатите на работниците.

Представители на работодателите: 
Euromines – ръководител на проекта, 
Българска минно-геоложка камара, 
КОНФЕДЕМ, Организация на работо-
дателите от полската мед, Унгарска 
минна асоциация, Těžebni Unie – чеш-
ка минна асоциация

Представители на служителите: 
IndustriAll, Полски профсъюз на ми-
ньорите, Унгарски минен съюз BDSZ, 
UGT FICA, Синдикална миньорска фе-
дерация  „Подкрепа” – България.

БМГК

 има за цел да популяри-
зира учебния материал и инстру-
мента за самооценка, както и да 
открои основните проблеми от по-
следното развитие на законодател-
ството в областта на БЗР. Уебсайтът 
е достъпен не само за участниците 
в проекта, но и за всички външни 
заинтересовани страни. Той е мно-
гоезичен уебсайт със съдържание, 
преведено на: български, унгарски, 
чешки, испански и полски.

 върху иден-
тифицирането на текущото състоя-
ние на БЗР на добивните индустрии 
в петте държави-членки на ЕС (Бъл-
гария, Чехия, Унгария, Полша и Ис-
пания) с помощта на националните 
и европейските асоциации и феде-
рации на добивния сектор. С цел да 
идентифицира пропуските и нужди-
те на добивните МСП и микропред-
приятията, този проект се опитва 
да обхване не само традиционните, 
но и новите и възникващи рискове 
за безопасността и здравето при 
работа. 

Събраните знания и оценката на 
потребностите са използвани за 
разработване на учебни материали 
и инструмент за самооценка, които 
да помогнат на служителите да се 
съобразят със законодателството 
в областта на здравето и безопас-
ността на труда. 

Друга важна цел на проекта беше 
да повиши осведомеността относ-
но БЗР. Основните резултати насър-
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„Фондът дава възможност на младите 
хора да реализират своите идеи. Нами-
раме се в район, в който разчитаме на 
големите предприятия и индивидуално 
малко хора тръгват да развиват час-
тен бизнес. Надявам се да успеем да ги 
активираме за добрата инициатива и 
да поведат със себе си последователи, 
за да се разшири програмата.“ - каза 
инж. Стоян Генов, кмет на Община 
Златица.

Кметът на Община Чавдар, Григор 
Даулов, сподели, че не познава дру-
га подобна практика в страната, в 
която едрия бизнес да стимулира 
предприемачество в малък бизнес.

Пилотният проект в Средногорието 
се реализира по подобие на функ-
циониращия в община Крумовград 
фонд, който в рамките на близо две 
години успя да генерира 52 нови ра-
ботни места. Бюджетът на фонда 
в пилотната му фаза е 170 000 лв., 
осигурени от „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД. Средствата ще по-
стъпват по сметка на Сдружението, 
а работни групи към всяка от трите 
общини ще одобрява проектите, кои-
то ще получат финансиране.

Партньори на пилотния проект са 
Смарт А груп – технически консул-
тант и „Райфайзенбанк България“. 
Банката осигурява кредитната 
част на проекта в размер на още 
170 000 лв. Всеки желаещ да кан-
дидатства за подкрепа от фонда ще 
може да се възползва в равни час-
ти от грант и кредит. Като социално 
отговорна компания „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч“ ЕАД ще гарантира 
пред банката отпуснатите кредити. 

Като следваща стъпка се очаква 
кметовете на общини да излъчат 
свои представители в трите работни 
групи на съответната община, кои-
то ще участват в одобряването на 
проектите за финансиране. Техни-
ческият консултант ще предостави 
обучения за всички заинтересовани 
да участват.  

ДПМ

„Пожелавам на повече компа-
нии в национален мащаб да 
излизат с такъв тип идеи – как 
да развиват общностите, в кои-
то работят, без да ги ангажират 
пряко с дейността си.“ – допъл-
ни проф. Илия Гърков.

бизнес като стимулира предприема-
чество, осигуряването на устойчива 
заетост и икономически растеж.

След подписването на документите 
проф. д-р инж. Илия Гърков отбеля-
за, че се надява програмата да бъде 
успешна и да има уверени канди-
дати, въпреки, че се изправят пред 
нещо напълно непознато за тях до 
този момент. 

На 15 февруари в информа-
ционния център на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД 

се състоя учредителното събрание 
на Сдружение „Фонд за подкрепа 
и насърчаване на микро, малък и 
среден бизнес в общините Челопеч, 
Чавдар и Златица“. Учредители са 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
ЕАД, представлявано от изпълни-
телния директор д-р инж. Илия Гър-
ков и общините Челопеч, Чавдар и 
Златица, представени от кметовете 
Алекси Кесяков, Григор Даулов и 
Стоян Генов. В Управителния съ-
вет на сдружението бяха избрани 
Красен Кискинов, адвокат, Ирена 
Цакова, директор „Разрешителни и 
правни дейности“ за „Дънди Прешъс 
Металс“ в България и Антоанета Гер-
джикова, юрисконсулт на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. За 
председател на сдружението беше 
избран Красен Кискинов.

Вече 17 години „Дънди Прешъс Ме-
талс Челопеч“ ЕАД инвестира в 
устойчивото развитие на региона 
на Средногорието. С тази стъпка 
дружеството допълнително цели да 
създаде условия и да насърчи раз-
витието на микро, малък и среден 

И НИ ОН О И
Н В Н Н И О И Н И Н
В О ИНИ О В И И

Кметът на Община Челопеч - инж. 
Алекси Кесяков - сподели, че рудник 
„Челопеч“ са първопроходци на нови 
инициативи. За него създаването 
на Фонда в региона в сегашните ус-
ловия е много хубава и навременна 
идея. 
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Едно от най-големите училища 
в Софийска област - СУ „Хрис-
то Ясенов“, посреща своите 

730 възпитаници с отоплени стаи и 
коридори, защото там вече работи 
ремонтирана парна инсталация на 
газ. Изградено е парно отопление и 
за общежитието, в което живеят 47 
възпитаници на Футболна академия 
„Христо Стоичков“, които досега се 
отопляваха с електричество.  На-
правена е хидро- и топлоизолация 
на корпуса на физкултурния салон 
и отопление на басейна в училище-
то, където са поставени и пароуло-
вители, за да не се задържа влага. 
Ремонтът на училището е реализи-
ран с дарение по Благотворителна 

О О ВО И Н О И
О О И О ИН

ОН И И О НОВ В О О

       

програма „Българските добродете-
ли“ от дружествата Геотехмин ООД, 
Елаците-Мед АД, Геострой АД и 
Геотрейдинг АД от Група ГЕОТЕХ-
МИН - най-големият работодател в 
общината. 

По сграден фонд това е най-голямо-
то училище в Софийска област, а по 
брой на ученици е на трето място. 
Сградата е построена преди 57 годи-
ни и през годините са извършвани 
различни ремонти, които не включ-
ват подмяна на старата парна инста-
лация. Поради невъзможност да се 
отоплява, преди 5 г. басейнът на учи-
лището е затворен. По тези причини 
проектът за ремонт на СУ „Христо 

Ясенов“ е определен като най-неот-
ложен.

„Направеният ремонт обхваща подмя-
на на нафтовите котли в парното от-
деление с газови, ремонт на самото 
помещение, както и на цялата парна 
инсталация в сградата - подмяна на 
тръби и радиатори. Сменена е проект-
ната идея – инсталацията е разделена 
на отделни кръгове, изградено е и изця-
ло ново парно отопление в сградата на 
общежитието“, обясни Мила Манчева 
– директор на СУ „Христо Ясенов“. 
Подменена е подовата настилка във 
физкултурния салон и е решен про-
блемът с влагата в помещението на 
басейна с инсталирани влагоулови-
тели. „Надяваме се, че през настояща-
та година ще имаме възможност да 
го пуснем в експлоатация. Предстоят 
довършителни неща, които трябва да 
направим с наши средства“, допълни 
Мила Манчева. Тя е изключително 
благодарна за социалната ангажи-
раност на проф. дтн инж. Цоло Ву-
тов и дарителите, за качествения 
ремонт и за подкрепата от страна на 
общината. 

Това е първият завършен проект от 
договорените с подписаното рам-
ково споразумение между община 
Етрополе и четирите дружества в 
рамките на Благотворителна про-
грама „Българските добродетели“. 
По същата програма се прави ре-
монт на покрива на МБАЛ „Проф. д-р 
Александър Герчев“.

ГЕОТЕХМИН

О            Я   Е
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Завърши промяната на трасето на електропровод 
„Знаменосец“ 110kV. След реконструкцията, той 
достигна дължина от почти 32 километра, което 

го прави най-дългия електропровод в комплекса. Това 
е вторият електропровод предвиден за изместване 
през 2020г., собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД. 
По-рано през годината беше направена промяна трасе-
то на електропровод „Венера“ 110kV, стоящ пред фрон-
та на развитие на рудник „Трояново-север“. 

Новото трасе на електропровод „Знаменосец“ 110kV  се 
изгради паралелно с трасето на електропровод „Овча-
рица“ 220 kV, собственост на „Електроенергиен систе-
мен оператор” ЕАД. Части от двата електропровода се 
намираха непосредствено пред фронта на работа на 
рудници „Трояново-1“ и „Трояново-3“. Новопостроени-
те трасетата  заобикалят от изток село Полски Градец, 
което ще спомогне да се освободи пространство за 
развитие на двата рудника.

В И О Н Н О
Н О ОВО Н НО
О В НО Н ИНИ И И О

   И     МГ   И  
    Д  Я     

   

Правителството одобри откриването на Институт 
за устойчив преход и развитие в структурата на 
Тракийския университет - Стара Загора. Откри-

ването е по искане на ректора на висшето училище - 
доц. Добри Ярков, като в него се предвижда да се из-

ВИ ВО О О О И О ИВ Н О
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вършват фундаментални и приложни изследвания в 
приоритетни за университета и държавата области на 
науката.

Институтът ще представлява съвременна научна ин-
фраструктура, обединяваща изследователската дей-
ност на три висши училища в интердисциплинарни из-
следвания с по-добри условия и с повече възможности 
за участието на докторанти и студенти в научната му 
дейност. В него ще се извършват изследвания в об-
ластта на новите индустриални технологии, биотехно-
логиите, енергийните системи и сигурността на дос-
тавките, дигитализацията и умните мрежи в градска 
среда, минното дело, селското и горско стопанство, 
електромобилността. Новото звено ще функционира 
в партньорство с Техническия университет - София, 
Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, об-
щинските власти, национално представителни органи-
зации на работниците и служителите.

Институтът ще обединява работата на изследовател-
ски групи в три сектора: „Икономически анализи и про-
екти“, „Селско стопанство и биотехнологии“ и „Минно 
дело и енергийни системи“, които ще работят по про-
екти от национални и международни научни програми, 
ще изготвят прогнози и стратегии за развитието на ре-
гионалната и националната икономика.



НОВИНИ

МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ   

В юбилейната за сп. „Минно 
дело и геология“ 2021 година, 
през която то ще отбележи 

своята 75-годишнина имаме удо-
волствието да споделим с нашите 
читатели високите позиции, които 
уебсайтът на изданието упорито и 
последователно завоюва.

От статистиката на Google Анализ 
се вижда, че през месец август 
2020 г. потребителите са 54,5K, 
през септември - 51,7K, през октом-
ври - 54,4K, през ноември - 52,2K, 
през декември - 48,9K, през януари 
2021 г. - 53,2K.

Анализът показва още, че дневно 
се осъществяват около 2000 сесии, 
което е доказателство за ефектив-
ността на сайта и за това, че той е 
полезен за потребителите в тяхна-
та дейност.

От данните на Google Анализ става 
още ясно, че преобладаващият про-
цент от потребителите са от Бълга-
рия - над 95%, но има и присъствие 
от: САЩ, Китай, Канада,  Северна 
Македония, Обединеното кралство, 
Германия, Азербайджан, Казахстан, 
Австрия и Турция.

О             
      М    

Google Анализ
MDG-Magazine.BG

All Web Site Data Към отчета 

Език Потребители % Потребители

1. bg 359 709 99,22%

2. bg-bg 1 519 0,42%

3. en-us 708 0,20%

4. en-gb 374 0,10%

5. zh-cn 51 0,01%

6. en 30 0,01%

7. ru-ru 23 0,01%

8. tr-tr 14 0,00%

9. en-bg 13 0,00%

10. ru 13 0,00%

Общ преглед на аудиторията

1.08.2020 г. - 1.03.2021 г.

Общ преглед

Потребители

септември 2020 г. октомври 2020 г. ноември 2020 г. декември 2020 г. януари 2021 г. февруари 2021 г. март…

1 0001 0001 0001 0001 0001 000

2 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000

3 0003 0003 0003 0003 0003 000

Потребители

362 313
Нови потребители

362 105
Сесии

366 359

Брой сесии на потребител

1,01
Показвания на страници

982 073
Страници/сесия

2,68

Ср. продълж. на сесията

00:00:51
Степен на отпадане

14,36%

New Visitor Returning Visitor

99,1%

© 2021 Google

Всички потребители
100,00% Потребители

Електропровод 110kV „Знаменосец“ 
е с важно значение за сигурността 
и целостта на енергийния пръстен, 
захранващ комплекса. Чрез него от 
подстанция ТЕЦ „Марица Изток 2“ 
се захранват подстанции „Изгрев“ 
на ТЕЦ „Марица изток 2“, „Боруй“ на 
„Трояново-1“ и едностранно рудник 
„Трояново-3“, чрез подстанция „10“. 

Реконструкцията на електропрово-
да включва изправянето на общо

И НИ „ ИННО О И О О И ВИ О И
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39 нови стълба, от които 31 носещи 
и 8 опъвателни. Дължина на ново-
изграденото трасе е 9,832 km. Удъл-
жено е и мълниезащитното въже с 
вградени оптични влакна, тип OPGW, 
част от електронна съобщителна 
мрежа на „Мини Марица-изток” ЕАД. 
Със строежа на новия участък на 
трасето се демонтира пречещата 
част на електропровода пред двата 
рудника. 

Изграден е от общо 76 желязореше-
тъчни стълбове, 49 от които носещи 
и 27  опъвателни. Проводникът е 
тип АСО400mm², а мълниезащитно-
то въже с вградени оптични влакна 
(тип OPGW).

Инвестицията позволява със за-
вършването на реконструкцията да 
се осъществи осигуряване на терен 
за по-нататъшното развитие на мин-
ните работи.

„Мини Марица-изток“

Уебсайтът на списание „Минно дело 
и геология“ е създаден през 2017 г.,
когато Българската минно-геолож-
ка камара става негов издател. 
Първоначално в сайта се публику-
ват новини и събития от бранша. 
Добавени са резюмета на научните 
статии на български и английски 
език, ключови думи, профили със 
снимки на авторите  По-късно, със 
свободен достъп за читателите, се 
помества корпоративния раздел 
на списанието, като постепенно се 
разширява тематичният обхват на 
материалите. През 2020 г. в сайта 
и в хартиения вариант редовно се 
поместват тематични обзори. В тях 
са представени сравнителни харак-
теристики и параметри на машини 
и съоръжения на водещи световни 
марки, намиращи приложение в ми-
нералносуровинния бранш 

В рубриката „Библиотека“ на сай-
та, със свободен достъп и в пълен 
обем,  посетителите могат да полз-
ват авторски книги, издадени от 
БМГК Комерс.

През 2020 г. във връзка с пандеми-
ята от коронавирус, с цел осигуря-
ване на безопасна дигитална среда 
за читателите, в сайта е на разпо-
ложение и пълното съдържание на 
списание „Минно дело и геология“.

Надяваме се през 2021 г. дейност-
та по сайта да позволи той да раз-
шири още обхвата на своите чита-
тели и потребители и да предложи 
по-богата палитра от публикации и 
услуги.

МДГ
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРИ ВРЕМЕ МЯСТО

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЯВИ НА МЕЖДУНАРОДНО И НАЦИОНАЛНО НИВО

Национална конференция Състояние и 
перспективи на българската енергетика

НТС по МДГМ, НТС, Клуб 
към НТС по МДГМ и др

 ни 
202  г София

Х  Ме дународна конференция по открит 
и подводен добив на полезни изкопаеми

НТС по МДГМ, НТС, МГУ 
Св  Иван Рилски , МГК, 
ТО на НТС-Перник и др

- 0 септем-
ври 202  г арна

Национална научно-те ническа конферен-
ция Управление и безопасност на вос-
то ранили а

НТС по МДГМ, НТС, МЕ, 
МИ, МОС , МГУ Св  Иван 

Рилски , МГК, ТО на 
НТС-Перник и фирми

4- 5 октом-
ври 202 г  Етрополе

Национален младе ки конкурс в областта 
на минното дело, геологията и металурги-
ята

НТС по МДГМ, НТС, МГУ 
Св  Иван Рилски , ХТМУ 

и др

февруари 
- ноември 

202  г
София

Национална научно-те ническа конферен-
ция Регионално изучаване на геоло кия 
строе  на територията на ългария

НТС по МДГМ, НТС и др 4 ноември 
202  г София

Научен семинар по геоме аника НТС по МДГМ и др всяко триме-
сечие София

Национална конференция с ме дународно 
участие Геонауки 202

ГД, СУ Св  Климент 
О ридски , НТС по МДГМ 

и др

м  декември 
202  г София

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЯВИ НА  РЕГИОНАЛНО НИВО

Програма на Клуба на експертите към НТС 
по МДГМ

НТС по МДГМ, Клуб на 
експертите е емесечно НДНТ, София

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЯВИ В ЧУЖБИНА

02-ро заседание на Ме дународния организационен комитет на Све-
товния минен конгрес

2  март  
202  г Онла н

 алкански минен конгрес 25-2  ма  
2021

елград, 
Сърбия

ГРА ИК НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРЕЗ  Г., ПРИЕТИ НА УС НА НТС ПО МИННО 
ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ
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ПОЛУГОДИЕ НА  Г.
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Мобилните челюстни трошач-
ки с верижна ходова част са 
много популярни в добива и 

преработката на инертни материали 
в кариерите - най-вече в първичното 
претрошаване на едри късове взри-
вена скална маса и особено когато 
скалата е по-твърда (базалт, гранит 
и др.). Мобилните челюстни тро-
шачки се използват също и в мини-
те. Едно от приложенията им там е 
преработка на разкривката. Тя може 
да съдържа голям дял скална маса, 
която успешно може да се прерабо-
ти в инертни строителни материали 
и да се реализира на пазара, вместо 
да се депонира. Много често в раз-
кривката във въглищните мини има 
наличие на т. нар. твърди включе-
ния. Те трябва да бъдат предвари-
телно натрошени с мобилна челюст-
на трошачка, защото иначе могат да 
доведат до значително намаляване 
на производителността на откривна-
та минна техника и до увеличаване 
на авариите.

В по-малките въглищни мини мо-
билната челюстна трошачка намира 
широко приложение за натрошава-
не на самите въглища. Въпреки че 
това е крехък материал, понякога 
има примеси от много твърди ми-
нерали, които лесно биха повредили 
друг вид трошачка. В зависимост от 
използваната технология мобилни-
те челюстни трошачки могат да се 
използват също за натрошаване на 
различни видове руди, шлака, кар-
бид и т.н.

За повишаване на производител-
ността и ефективността в работата 
на мобилните челюстни трошачки 

О И НИ НИ О И О
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филтри, тръбопроводи и охладите-
ли, както и по-малкото необходимо 
количество хидравлично масло на-
маляват значително разходите за 
поддръжка. Все по-популярни ста-
ват „хибридните” мобилни трошачки, 
които могат да захранват с ток след-
ващи „хибридни” машини в техноло-
гичната линия като мобилни пресев-
ни инсталации и стакери.

На следващите страници предста-
вяме пет от най-популярните марки 
мобилни челюстни трошачки според 
заявените от производителите про-
дуктови гами и технико-технологич-
ни преимущества.

METSO

etso Outote  е водещ световен 
производител на минна и кариер-
на техника. Мобилните трошачни и 
пресевни машини на финландска-
та компания от серията okotr k 
са известни със своето високо ка-
чество, надеждност, издръжливост 
и производителност. Мобилните 
челюстни трошачки okotr k са 
общо шест модела със съответни-
те размери на входа на трошачния 
възел: T96 (930х600 mm), T106 
(1060х700 mm), T116 (1150х760 
mm), T120 (1200х870 mm), T120E 
(1200х870 mm) и T130E (1300х1000 
mm). За задвижването на машините 
се разчита на дизелови двигатели 
C ter ill r или на съчетаването им 
с бордови електрогенератори при 
„хибридните” модели, които работят 
на електричество. Всички машини 
разполагат с автоматичната систе-
ма etso IC за управление и опти-
мизиране на работния процес. Тя 
постоянно наблюдава внимателно 
подбрани работни параметри, показ-
ващи реалното натоварване на тро-
шачката и даващи ранни индикации 
за потенциални технически пробле-
ми.

По-малките модели: T96, T106 и 
T116, могат да бъдат поръчани с 

A tive Setting Control - високотехно-
логична система, която предпазва 
трошачния механизъм от претовар-
ване или повреждане при попадане 

в наши дни се използват редица мо-
дерни технологии. Например в при-
емния бункер се вгражда двуплощен 
ситов възел за предварително пре-
сяване на материала. Най-ситната 
фракция, например 0-63 mm, се из-
вежда от машината чрез страничен 
конвейер. Втората фракция, напри-
мер 63-80 mm, минава под челюсти-
те и попада директно върху изходя-
щия конвейер за готов продукт. Така 
само най-едрите парчета с размер 
над 80 mm попадат в трошачната 
камера. По-този начин не само се 
увеличава производителността и 
се намалява необходимата енергия 
за преработка на материала, но се 
забавя съществено износването на 
челюстите, тъй като само част от ма-
териала преминава през тях. Перс-
пективна е и технологията, използ-
ваща електронно управление със 
сензори, за съчетаване на скоростта 
на работа на питателя и трошачната 
камера в зависимост от преработва-
ния материал.

Важна нова технология през по-
следните години е електрификаци-
ята на мобилните трошачки, заради 
динамиката на цените на горивата. 
Вместо да разчитат на традиционно-
то дизел-хидравлично задвижване, 
т. нар. „хибридни” модели могат да 
работят на ток чрез кабел от елек-
трическата мрежа или да използ-
ват бордови електрогенератор с 
дизелов двигател. Така разходите 
за енергия могат да се понижат съ-
ществено с до 30-50%. Влагането на 
електромотори редуцира големина-
та на хидравличната система. Лип-
сата на хидромотори, по-малкото 

Мобилните челюстни трошачки с верижна ходова част се използ-
ват основно за първично натрошаване на добити минерални 
или рудни суровини директно в забоя. В зависимост от големи-

ната на кариерата или рудника, годишния производствен капацитет и 
технологията на работа калкулациите в редица случаи показват, че е 
по-ефективно добитият материал да премине първично трошене още в 
забоя вместо директно да се превозва към стационарна трошачно-пре-
севна инсталация. На следващите страници разглеждаме мобилните 
челюстни трошачки в най-популярния сегмент - с производителност от 
200 до 600 t/ .
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на нетрошим предмет. При такъв 
случай челюстите се отварят, про-
пускат нетрошимия материал, след 
което автоматично се връщат към 
предварително зададеното мини-
мално разстояние между тях.

o kotr k T96 (930х600 mm) е 
най-компактният модел в гамата и 
предлага най-голямата мобилност, 
маневреност и транспортабилност. 
Следващият модел - okotr k T106 
(1060х700 mm) разчита на доказани 
технологии, но и на нови агрегати 
и системи, като например страни-
чен конвейер с променлив работен 
ъгъл, високоинерционни маховици 
и системата etso IC с ултразву-
ков сензор за нивото на материала. 

okotr k T106 също се отличава 
с лесно товарене, транспортира-
не и разтоварване. От своя страна 
50-тонният модел okotr k T116 
(1150х760 mm) може да се спра-
ви с всички видове скали, както с 
най-твърдите, така и с най-абразив-
ните. Улеят за байпас и страничната 
транспортна лента (опция) осигуря-
ват голяма гъвкавост на приложе-
ние. За най-специфичните материа-
ли към входа на машината може да 

движение на челюстта в случай на 
задръстване. На свой ред моделът 

okotr k T120E (1200х870 mm) е 
високотехнологичен шедьовър. Той 
може да работи на ток от електриче-
ската мрежа или да използва бордо-
вия си електрогенератор от 420 кВА. 
Използването на електричество за 
задвижването на трошачния възел 

се монтира скалпиращ или ситов мо-
дул с независимо задвижване.

Моделът okotr k T120 (1200х870 
мм) гарантира висока производи-
телност и при най-трудните прило-
жения в съчетание с нисък разход 
на гориво, а хидравличното зад-
вижване позволява реверсивно 

mogroup.com

НО О И ОО
София, Околовръстен път № 723

тел./факс: 02/423 11 42 
office@primetech.bg

Metso Lokotrack® мобилни машини
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и транспортните ленти намалява 
съществено разходите за експлоа-
тация и поддръжка.

Флагманът T130E (1300х1000 mm) 
също може да се захранва от вън-
шен източник на електричество или 
да използва бордовия си електроге-
нератор от 500 кВА. Една от най-сил-
ните му страни е способността да 
преработва с лекота и най-твърдите 
материали, а големият входящ отвор 
позволява да се подават едри скал-
ни късове.

POWERSCREEN

Po ers reen Intern tion l, основана 
в Северна Ирландия през 1966 г., е 
пионерът в инженеринга и производ-
ството на мобилни пресевни инста-
лации. От самото начало създатели-
те на компанията прегръщат идеята 
да пренесат техниката за пресяване 
в забоя на кариерата и така да се 
спести скъпото транспортиране на 
материала към машините. От 2009 г. 
мобилните трошачки на водещия 
производител Tere  Pegson са про-
извеждат под марката Po ers reen.

Днес гамата мобилни челюстни тро-
шачки на Po ers reen е съставена от 
пет модела със съответните разме-
ри на входа на трошачната камера: 

etrotr k (900х600 mm), Premiertr k 
330 (1000х600 mm), Premiertr k 
400  (1100х700 mm), Premiertr k 
420E (1070х760 mm) и Premiertr k 
600 (1200х820 mm). За дизеловите 
двигатели се разчита на марки като 
S ni  и C ter ill r, като при „хибри-
дните” модели необходимата елек-
трическа енергия се подава или от 
бордови електрогенератор или от 
електрическата мрежа. Всички мо-
дели са оборудвани стандартно с 
телематичната система Po ers reen 
Pulse, която осигурява дистанцион-
но проследяване на работното и тех-
ническото състояние на машината, 
нейното местоположение, диагно-
стика, планиране на сервизните дей-
ности и др.

Най-малкият модел etrotr k 
(900х600 mm) предлага максимал-
ната компактност и мобилност. Оп-
цията за отблокиране на челюстите 
при задръстване предлага съчета-
ване на предимствата на хидроста-
тиката с горивната ефективност на 
директното задвижване. Premiertr k 
330 (1000х600 mm) се отличава с 

хидростатично задвижване на тро-
шачната камера, позволяващо ре-
версивно движение на челюстта 
и преодоляване на задръствания. 
По-ниският разход на гориво се по-
стига благодарение на иновативно-
то задвижване и сравнително ниски-
те обороти на дизеловия двигател. 
Принос към високата производител-
ност има вибрационния питател със 
сито тип Gri l , съставено от две 
секции, като втората е под ъгъл и 
улеснява придвижването на матери-
ала към челюстите без натрупване 
в някаква зона. Моделът Premiertr k 
400  (1100х700 mm) се отличава 
с регулиране на минималното раз-
стояние между челюстите по хидра-
вличен път, улесняващо значител-
но работата с машината. Версията 

400  разполага с най-съвременна 
система за предотвратяване на по-
вреди и аварии в случай на попада-
не на нетрошими предмети между 
челюстите.

Моделът Premiertr k 420E (1070х760 
mm) е от т.нар. „хибридни” машини, 
предлагащи най-ниските разходи за 
експлоатация и поддръжка. Тя може 
да работи само на ток от електри-
ческата мрежа или самостоятелно, 
използвайки бордовия си електро-
генератор. На свой ред най-големи-
ят модел Premiertr k 600 (1200х820 
mm) впечатлява не само с габарит-
ните си размерите, но и с изклю-
чителната си производителност и 
ефективност. Това в голяма степен 
се дължи на възможността за ре-

гулиране на скоростта на работа на 
вибрационния питател и на челю-
стите в зависимост от преработва-
ния материал. „Хибридната” версия 
Premiertr k 600Е работи на електри-
чество, като изпитания при клиенти 
показват разход от 27 l/  дизел при 
използване на електрогенератора 
- уникално постижение предвид ог-
ромната  производителност, която 
може да достигне дори 600 t/ .

SANDVIK

S ndvik е един от най-големите све-
товни производители на минна и 
кариерна техника. Шведската ком-
пания дълго време произвеждаше 
само големи мобилни челюстни 
трошачки - в сегмента с най-висока 
производителност. Но през 2007 г. 
S ndvik придоби собствеността вър-
ху E te  и Finte  - два реномирани 
производителя на трошачна и пре-
севна техника в средния и малкия 
клас, със заводи във Великобрита-
ния и персонал над 700 души. По 
този начин S ndvik се превърна във 
водещ доставчик на мобилни тро-
шачни и пресевни машини за мините 
и кариерите.

Понастоящем гамата от мобилни че-
люстни трошачки на S ndvik е със-
тавена от следните шест модела със 
съответните размери на входа на 
трошачния възел: 241 (1000х650 
mm), 341 (1200х750 mm), 341  
(1200х750 mm), U 440i (1200х830 

М            
   



О О

17МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    2/2021

mm), U 540 (1200х1100 mm) и U 640 
(1500х1100 mm). Това са най-съвре-
менни компактни машини със собст-
вена маса от 32 t до 124 t, в които са 
вложени много иновации, в т.ч. регу-
лиране на минималното разстояние 
между челюстите по хидравличен 
път. За задвижването се разчита на 
дизелови двигатели от водещи про-
изводители като Volvo и C ter ill r, 
осигуряващи необходимата комби-
нация от надеждност, мощност и 
икономичност.

През 2020 г. S ndvik представи офи-
циално най-новия си модел U 440i. 
Машината е оборудвана с най-мо-
дерна система за управление, коя-
то постоянно и автоматично следи 
действието на трошачката и спомага 
за цялостно оптимизиране на работ-
ния процес. Високата производител-
ност се осигурява също от големия 
входящ отвор в съчетание с хидрав-
личното регулиране на минималното 
разстояние между челюстите, поз-
воляващо бързи промени чрез из-
ползване на бутони. Челюстта раз-
полага със сензор за ниво като част 
от стандартната спецификация, като 
целта е да се поддържа оптимално 

количество на материала в камера-
та по време на трошене.

Със S ndvik U 440i може да се ра-
боти изцяло чрез дистанционното 
управление с радио връзка, като 
развръщането от транспортно в ра-
ботно положение става за по-малко 
от 20 минути. Стените на бункера са 

хидравлично сгъваеми и автоматич-
но се заключват в работната пози-
ция. Стандартно машината разпола-
га с телематичната система  Fleet, 
позволяваща на клиентите да виж-
дат на екран актуална информация 
за своята машина, в т.ч. местополо-
жение, планиране на обслужвания 
и ремонти, и др. S ndvik U 440i се 

М            -
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предлага в три варианта: Com ort - с 
питател със сито тип Gri l  за пре-
работка на чист материал, Cl ssi  - с 
питател със сито тип Gri l  плюс 
долно сито, и Trend - с вибрационен 
питател и възел за предварително 
пресяване, когато материалът съ-
държа голям процент ситна фрак-
ция.

В гамата на S ndvik забележителен 
е моделът 341. Това е една от 
най-продаваните мобилни челюстни 
трошачки в света. Трошачният възел 
е с входящ отвор 1200х750 mm, като 
задвижването му е хидравлично 
чрез V-образни ремъци. Машината 
се отличава с автоматична система 
за централно смазване, възможност 
за експлоатация при температура на 
околната среда до 50 С, реверсивно 
движение на челюстите за преодо-
ляване на задръствания, хидравлич-
но регулиране на височината на из-
ходящия конвейер, двудеков възел 
за предварително пресяване след 
питателя (опция) и ниски разходи за 
експлоатация и поддръжка.

Компанията Tere  Finl  е създаде-
на през 1953 г., а първата мобилна 
пресевна инсталация Finl  е пусна-
та на пазара през 1958 г. Преди 15 
години фирмата стартира собствено 
производство на мобилни челюст-
ни и роторни трошачки. Две години 
по-късно е добавена и първата ко-
нусна трошачка.

Понастоящем гамата от мобилни 
челюстни трошачки на Tere  Finl  е 
съставена от следните десет модела 
със съответните размери на входа на 
трошачната камера: -960 (900х600 
mm), -1160 (1000х600 mm), -1170 
(1100х700 mm), -1170AS (1100х700 
mm), -1170 Dire t Drive (1100х700 
mm), -1175 (1070х760 mm), -1175 

brid (1070х760 mm), -1280 brid 
(1200х820 mm), -1480 (1415х820 
mm), -130 brid (1300х1000 mm).

През последните години Tere  Finl  
поставя голям акцент върху раз-
работките на мобилни челюстни 
трошачки с „хибридно” задвижване. 
Двата най-нови модела, представе-
ни от компанията са -1280 brid 
(1200х820 mm) и флагмана -130 

brid (1300х1000 mm). Задвижване-
то им може да бъда захранвано как-
то от външна електрическа мрежа, 

така и от бордови електрогенератор 
с дизелов двигател. Тази концепция 
осигурява съществено намаляване 
на разходите за експлоатация и под-
дръжка на техниката. „Хибридните” 
мобилни трошачки разполагат с го-
леми алтернатори и могат да захран-
ват същевременно други машини, с 
които работят в технологична линия - 
пресевна инсталация или стакер. 
Електрическото задвижване дава 
възможност за по-прецизно упра-
вление на трошачната камера, както 
и за реверсивен ход с цел преодоля-
ване на задръствания.

В допълнение -1280 brid и -130 
brid използват вибрационен пита-

тел със сито тип Gri l  с автоматич-
но регулиране на скоростта на пода-
ване на материала. По този начин се 
постига постоянен и оптимален по-
ток към челюстите за получаване на 
максималната възможна произво-
дителност за конкретния вид мате-
риал. Телематичната система T- ink 
е част от стандартното оборудване и 
предлага дистанционно следене на 
техническото и работното състояние 
на машините.

Tes b е група от инженерингови и 
производствени компании, чиято 
история започва преди повече от 
50 години в Швеция. Фирмите са 
специализирани в техниката за ми-
ните, кариерите, рециклиращата ин-
дустрия, производството на асфалт 
и бетон. Една от тези компании е 

Tes b Engineering. Тя е базирана в 
Северна Ирландия и през последни-
те 25 години има репутация на един 
от най-реномираните производите-
ли на мобилни трошачни машини. 
Във времето фирмата разширява 
своята гама също с мобилни пресев-
ни машини и стакери.

В гамата на Tes b Engineering влизат 
две мобилни челюстни трошачки. 
Моделът 700i е с маса 47,4 t и пред-
лага входящ отвор на трошачния 
възел 1000х700 mm, номинална 
производителност 350 t/  и коефи-
циент на редукция на материала до 
4:1. В основата на машината е ори-
гиналният челюстен агрегат от пре-
дходния модел 10570, отличаващ се 
с доказана ефективност и надежд-
ност през годините. Разчита се на 
иновативно задвижване с дизелов 
двигател C ter ill r С9, благодаре-
ние на което Tes b 700i постига един 
от най-ниските разходи на гориво в 
своя клас - дори 22 l/  в зависимост 
от приложението.

Високата производителност е оси-
гурена от големия приемен бункер, 
двуплощният възел за предвари-
телно пресяване на материала, ди-
ректното задвижване на трошачния 
възел от дизеловия агрегат, в т.ч. из-
ползване на голям маховик, по-дъл-
гите челюсти (1600 mm срещу 1200-
1300 mm при аналогични машини) и 
широкия изходящ конвейер.

Сред новостите, добавени от инже-
нерите на Tes b през последните го-
дини, трябва да се отбележи новият 
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вибрационен питател, осигуряващ 
по-висока производителност, по-ка-
чествено сепариране на материала 
и способност за ефективна прера-
ботка не само на сух, но и на влажен 
и дори мокър материал. Освен това 
цялостната конструкция на маши-
ната е оптимизирана за по-лесно 
транспортиране, по-бързо маневри-
ране на обекта и развръщане в ра-
ботно състояние. Новост са и допъл-
нителните разширения на приемния 
бункер, които се разгъват и сгъват 
по хидравличен път и имат принос 
към необходимото по-кратко вре-
ме за пускане в експлоатация след 
транспортиране.

Втората мобилна челюстна трошач-
ка в гамата на Tes b е 800i, разпола-
гаща с почти всички от изброените 
иновации. Но за разлика от 700i, коя-
то е разработена за честа смяна на 
обектите, 800i e с много по-солидна 
конструкция за тежки приложения 
(масата  е 61,5 t) - предназначена e 
за работа в забой на кариера и може 
да преработва най-твърдите скал-
ни материали. Машината предлага 
входящ отвор на трошачния възел 

1100х800 mm, номинална произ-
водителност 400 t/  и коефициент 
на редукция на материала до 4:1. 
Захранва се от по-голям дизелов 
двигател - C ter ill r C13, но благо-
дарение на иновативното директ-
но задвижване разходът на гориво 
също може да бъде забележително 
нисък - дори до 25 l/ . 800i разчита 

на изпитания в годините оригина-
лен трошачен възел от предходния 
модел 10580, но сега с помощта на 
новия вибрационен питател и дву-
площното предварително сито с 
независимо задвижване производи-
телността е допълнително повише-
на. 

О НИ О ОВ
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ABSTRACT

In t e resent re ort, me surements ve been 
m de in t e ult ole o  t e “Vitin ” tunnel dur-
ing t e onstru tion o  tr nsverse ire onne tions, 
but t e met odolog  n be lied to n  o en nd 
underground mine. T e roblem o  t e un ert int  
in bl sting in e isting onstru tions  stems rom t e 
l k o  su i ient riteri  in our ountr  to norm li e 
t e bl sting e e ts. T i ll , t e me surements 
t ke into ount t e tot l velo it  ve tor nd t e 

SK e rt u ke r te is re orted in  t ble. Gr ding 
is  u lit tive riterion or in luen ing eo le s om-
ort. Su  n inter ret tion s not ing to do it  

t e se urit  o  t e onstru tions. For t is re son, in 
t e urrent develo ment nd b sed on t e t t t 
more r meters t n t e tot l s eed re limited in 
t e orld, met odologies nd rogr ms ve been 
develo ed. T roug  t em, t e om onents o  velo i-
ties, dis l ements, re uen ies, eler tions, eri-
ods o  n tur l re uen ies, de rement de  nd re-
s onse s e tr  re obt ined rom t e e losion. T e 
s et   o  t e onstru tions n be e ked t roug  
t e res onse s e tr , nd t e s et  in t e ss ort 
or bl sting orks n be o timi ed rom t e ro-
essed elerogr ms in t e dire tions.. Using t e 
ro osed met odolog , n ordin n e n be devel-

o ed nd monitoring n be ome n integr l rt 
o  n  bl sting ro e t to ensure s et  nd o tim l 

ost in underground onstru tion.

KEYWORDS: bl sting orks, met odolog , tunnel

В настоящия доклад са направени измервания в раз-
ломния целик на тунел „Витиня“ при строежа на на-
пречни противопожарни връзки, но методиката може 
да бъде приложена за всеки открит и подземен руд-
ник. Проблемът несигурността при взривяване в съ-
ществуващи съоръжения, произтича от липсата у нас 
на достатъчно критерии, с които да бъдат нормирани 
взривните въздействия. Обикновено в измерванията 
се отчита сумарният вектор на скоростта и по таб-
лица се отчита земетръсната степен по SK . Степе-
нуването е по качествен критерий за влияние върху 
комфорта на хората. Подобна интерпретация няма 
нищо общо със сигурността на съоръженията. По 
тази причина в настоящата разработка и въз основа 
на факта, че по света се ограничават повече параме-
три освен сумарната скорост,  са разработени мето-
дика и програми.  Чрез тях от взрива се получават  
по компоненти  на скорости, премествания, честоти, 
ускорения, периоди на собствени честоти, декремент 
на затихване и спектри на реагиране. Чрез спектрите 
на реагиране може да бъде проверена сигурността 
на съоръженията, а от обработените акселерограми 
по посоки  и може да бъде оптимизирана безопас-
ността в паспорта по взривни работи.. Посредством 
предложената методика може да бъде разработена 
наредба  и мониторингът да стане неразделна част 
от всеки проект по взривни работи за гарантиране  на 
безопасност и оптимален разход  в подземното стро-
ителство.

ОВИ И  взривни работи, методика, тунел

Д     Н            
     Д
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С прилагането на взривни работи в подземното 
строителство се постига икономически ефект 
и скъсяване на сроковете на строителство. При 

постигане на тези две цели често се пренебрегват ас-
пекти от конструктивната сигурност на съществува-
щите и нови подземни съоръжения..

Например  съществуващите магистрални тунели в 
Република България са изградени без връзки между 
отделните тръби, което не обезпечава безопасността 
при пожар. Често тези тунелни връзки се налага да 

бъдат реализирани в съществуващи разломи. Прила-
гането на пробивно-взривни работи в целика между 
тунелните тръби влияе както върху сигурността на   
съществуващите съоръжения така и при новите ту-
нели. В настоящия доклад са направени измервания 
в разломния целик на тунел „Витиня“ при строежа на 
напречни противопожарни връзки. Разглеждат се 
възможностите за контролиране и планиране на гра-
ниците на възникващия при взривните работи сеиз-
мичен ефект.

Проблемът с несигурността произтича от липсата у 
нас на достатъчно критерии с които да бъдат нор-
мирани взривните въздействия, особено тези в раз-
ломни зони. Обикновено в практиката се измерва 
сумарният вектор на скоростта, максималното пре-
местване и максималната стойност на ускорението 
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– ускорение, което няма физически смисъл за съоръ-
женията при високите честоти при които се получава 
и при измерванията не се тълкува. Също сумарното 
преместване не дава информация за опасното на-
правление от ефекта на взривните дейности. От из-
мерената сумарна скорост, по таблица и вземане в 
предвид на константата на средата за разпростране-
ние на надлъжни сеизмични вълни, се отчита степен-
та по SK на земетръсното въздействие.  Степента 
на сеизмично въздействие се отчита по качествен 
критерий за влияние върху комфорта на хората. По-
добна интерпретация няма нищо общо със същността 
на сеизмичното инженерство и сигурността на под-
земните съоръжения.

По тази причина и въз основа на факта, че по света 
се ограничават повече параметри освен сумарната 
скорост, са разработени методика и програма. Пред-
ложен е практичен начин за определяне на допъл-
нителните параметри на динамичното въздействие 
във времевата област (time domain) и честотната 
област (frequency domain) при наличие на записани 
велосиграми по време на взривяване на скални ма-

сиви. Дискутират се някои референтни стойности и 
референции към нормативни документи, определящи 
допустимите скорости, ускорения и премествания от 
трептене на съоръжения при взривни работи в раз-
лични страни.

Чрез новия софтуер, въздействието от взривните 
работи и динамични въздействия  се използва за 
получаване по компоненти  на скорости, премества-
ния, честоти, ускорения, периоди на собствени често-
ти, декремент на затихване и спектри на реагиране. 
С използването на спектрите на реагиране може да 
бъде проверена сигурността на съоръженията, а от 
обработените акселерограми по посоки може да бъде 
оптимизирана безопасността в паспорта по взривни 
работи. Посредством предложената методика може 
да бъде разработена наредба за безопасно взривя-
ване и дискутираната система на мониторинг да ста-
не неразделна част от проектите по взривни работи. 
Необходимо е да бъдат преразгледани и критериите 
по които в разломни зони и налични съоръжения да 
бъде оценявано количеството и качеството на взрив-
ните работи.
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И В Н И И В Н Н О О И Н
Н Н НИ ИВ

В практиката за мониторинг на 3D вибрациите при 
и взривни работи в подземното строителство се из-
ползват прецизни велосиметри на различни фирми 
(Summit Vipa - DMT, Германия, Minimate Blaster - Inst nel, 
Канада, Mini Supergraph - Nomis, САЩ и др.), които ре-
гистрират сеизмични въздействия със скорости над 
0,5 mm/s. В зависимост от използваните норми 
за провеждане на измервания (DIN4150-3, ONORM, 

40 312 или др.) се задава семплиращата честота – 
броя на отчетите в секунда, например 2000  (поне 
10 пъти по-висока от измерваните честоти според из-
следванията на „Сименс“), и изискваните стойности 
на затихвания на нискочестотните (Low pass) и висо-
кочестотните  (High pass) филтри в dB. В противен слу-
чай, когато се използват велосимери с по-ниска сем-
плираща честота може да бъдат пропуснати пикови 
стойности на скоростите и резултатите да бъдат не-
вярно отчетени като безопасни за подземните съоръ-
жения. Възможен е избор на непрекъснат запис или 
запис при поява на скорости над зададено тригерно 
ниво  - Vtrig. За получаване на прецизни резултати е 
необходимо измервателната глава да бъде твърдо 
фиксирана към измерваните обекти – скали или кон-
струкции.

Стандартният софтуер към изброените велосиметри 
предоставя на потребителя само графика на ско-

ростите на трептенията във времевата област Z. 
Представя графика на сумарния вектор и на рела-
тивните скорости в честотната област,  стойността 
на максималното ускорение (Peek Acceleration) и мак-
сималното преместване (Peek Displacement). Пикът 
на максималното ускорение в повечето случаи се 
получава извън честотната област на съоръжени-
ята и по тази причина в практиката не го отчитат. 
Този подход не може да бъде принципно възприет за 
всички видове съоръжения и следва проблемът да 
бъде проучван за всеки индивидуален случай, което 
е предмет на настоящата разработка. От сумарния 
вектор на скоростите и преместванията не може да 
се добие информация за основното направление на 
въздействие. Това направление се изменя с напред-
ване на взривните работи в зоната на наличните съ-
оръжения и има влияние върху планиране на разпо-
ложението, интервалите на закъснение на сериите 
и количеството взривно вещество. По тази причина 
записът на скоростта задължително следва да се ин-
терпретира след разлагане на компоненти по трите 
оси ,  и Z ( ).

С цел бързодействие на записа и икономия на памет, 
данните в уреда се записват в стандартния за геофи-
зични измервания бинарен формат “SEG2”. Подробно 
описание на позициите на бинарните записи е налич-
но в Internet. За разчитане и изчертаване на записа-
ните данни е създаден специализиран софтуер на 
програмен език Visu l C .
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О О Н И НИ
О О И Н И Н

Н О И И И И
Н В НИ
В В В В О

За определяне на стойностите на 
ускоренията във времето (акселе-
рограма), със записаните в уреда 
скорости е необходимо да се из-
върши числено диференциране 
( ):

     i 1  Vi 1- Vi / (ti 1 – ti);    m/s2 (1)

Стойностите на преместванията 
във времето може да бъдат полу-
чени чрез числено интегриране на 
записаните скорости ( ):

ui 1  u0  ui  (Vi   Vi 1)/2 . (ti 1 – ti),     

                               mm                 (2)

О Н Н И И В
О Н О

И

Н О О НИ
И О О О И

Преминаването на данни от време-
вата област в честотната област 
(съставяне на зависимост амплиту-
да - честота) може да бъде извър-
шено по два принципно различни 
начина:

l Разлагане на получената аксе-
лерограма в ред на Фурие чрез 

метода FFT (бърза трансформа-
ция на Фурие ) – опция разпрос-
транена в използваните в прак-
тиката софтуери. Този метод не 
е подходящ тъй като не може да 
бъде  отчетено затихването на 
средата;

l Директно интегриране на урав-
нението на движението на оп-
ределен брой демферни едно-
масови осцилатори с известни 
собствени честоти при входно 
въздействие получената акселе-
рограма. За всеки осцилатор се 
задава стойност на коефициен-
та на затихване С като % от кри-
тичното затихване (например 
5%) ( ). 

О Н Н О В НИ
О И Н НИ ИВ

И И ОН И
Н Н И НИ О НИ

Вследствие на взливните въз-
действия скалният масив (или 
конструкцията) се привежда в 
трептения, които след приключва-
не на въздействието преминават 
в свободни затихващи трептения. 
Периодът на трептене на кон-
струкцията е равен на времето 
между два пика на синусоидата. 
Коефициентът на затихване на 
средата се определя от времето 
при което амплитудата намалява 2 
пъти ( ). 

О И НО О Н
Н О О Н Н НИ
В НИ

При монтиране на два велосиме-
търа на разстояние  е възможно 
да се определи скоростта на на-
длъжните вълни  С  по времето на 
закъснението на един и същи дина-
мичен пик

                        С    / t    (3)

ВН В Н Н О НИ
О НО И НО ИВНО
О И И О

НИ НО И

След получаване на гореуказаните 
параметри следва стойностите им 
следва да се сравнят с нормативно 
допустимите, съгласно с действа-
щите норми в дадената страна.  

l В българските норми 2  от ко-
ефициента на Протодяконов 
се задава безопасна скорост и 
на тази база се изчислява ко-
личеството ВВ. От измерената 
пикова скорост и Ср се опреде-
ля относителната деформация 
при динамичното  въздействие 
( ).

l От получената относителна де-
формация се получава приведе-
ната степен на сеизмичност по 

SK ( ).

Приема се, че въздействието вър-
ху конструкцията е еквивалентно 
на съответната степен на сеизмич-
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ност. За преценката на сигурността 
се използват качествени критерии. 
Подобен подход е  недостатъчен 
да бъде направена изчислителна 
оценка на сигурността на налични-
те подземни съоръжения.

В подкрепа на тезата да бъдат на-
правени допълнителни изслед-
вания, които да бъдат база за  
изчислителна оценка върху съоръ-
женията са  немските, френските и 
шведски норми 3 . В тези норми се 
дефинират допустими скорости (ус-
корения, премествания) като нк-
ция на честотата на въздействието. 

НИ

След обработка и анализ на запи-
саните параметри на взривните 
работи при над 6 бр. измервания 
в разломния целик на тунел „Вити-
ня“, за мониторинга на взривните 
работи следва да бъдат направе-
ни  следните принципни  изводи и 
допълнителни предложения които 
трябва да залегнат в бъдещите ра-
ботни проекти за взривни работи в 
подземното строителство с цел да 
намалят динамичните вибрации в 
конструкцията:

l Максимално допустимите стой-
ности на скоростите на кон-
струкцията и околния разломен 
скален масив  да не надвишават 
8-10 mm/s  за бъдещите взривни 
работи;

l От проектанта на взривните 
работи след всяко взривяване 
следва да бъде направен ана-
лиз на причините за получаване 
на различни пикови скорости 
в някои серии взривове  (съот-
ношения на амплитудите може 
да достигнат до 1:3) и в бъдеще 
пиковете в тези серии да бъдат 
минимизирани и изравнени;  

l След всеки взрив да бъде напра-
вен анализ  на зърнометричния 
състав на отбития скален ма-
териал и с цел намаляване на 
риска да се препоръча прецизи-
ране на количеството взривно 
вещество;

l Да се следи за ефекта  на екра-
ниращи отвори по целият контур 
на откопаване и при необходи-
мост да бъдат увеличени като 
гъстота и дълбочина;
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l При наближаване до съществуваща тунелна тръ-
ба, количеството ВВ и Паспорта на взривяване 
трябва да бъдат актуализирани за всеки следващ 
етап от Проектанта по взривните работи  ( с отчи-
тане измерените данни при предходните етапи).

Като общо заключение, освен казаното по-горе, тряб-
ва в бъдеще при взривяване в разломни зони  да бъ-
дат използвани два основни подхода:

l Уточняването на количеството ВВ не трябва да 
бъде както обикновено „отгоре-надолу“, а да се за-
почва с минимални количества ВВ и при необходи-

мост количествата да се увеличават, т.е подходът 
да бъде „отдолу-нагоре“;

l При взривяване в усложнени геоложки условия, 
количеството ВВ да не бъде основен критерий 
за заплащане на взривните работи, а цената на 
взривната услуга да зависи от степента на риска 
при изпълнение на подобни нестандартни задачи.

И О В НИ И О НИ И

1. S o k es onse S e trum (S S) - Aug 29, 2019  Communit  
Arti le.

2. Стефанов, Д., Избрани глави от подземния рудодобив, 
Техника, 1986.

3. Vibr tion st nd rds or di erent ountries/ ese r es.

  О       
 

MSK Х О . 

I Не е усетено земетресение 0,000003125

II Едва усетено земетресение 0,00000625

III Слабо разтърсване 0,0000125

IV Забеле имо разтърсване 0,0000225

V Пробу дане 0,00005

VI Упла а 0,0001

VII Повре дане на сгради 0,0002

VIII Силно повре дане на сгради 0,0004

IX сеоб о повре дане на сгради 0,0008

X сеоб о разру аване на сгради 0,0016

XI Катастрофално 0,0032

XII Изменение на релефа 0,0064

, ,  ,  

7 500 0,000014 2500 0,0000028

8 500 0,000016 2500 0,0000032

9 500 0,000018 2500 0,0000036

10 500 0,00002 2500 0,000004

11 500 0,000022 2500 0,0000044

12 500 0,000024 2500 0,0000048

13 500 0,000026 2500 0,0000052

14 500 0,000028 2500 0,0000056

15 500 0,00003 2500 0,000006

16 500 0,000032 2500 0,0000064

17 500 0,000034 2500 0,0000068

18 500 0,000036 2500 0,0000072

19 500 0,000038 2500 0,0000076

20 500 0,00004 2500 0,000008

21 500 0,000042 2500 0,0000084

22 500 0,000044 2500 0,0000088

  О      
      

  Г           
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ABSTRACT

T e rti le dis ussed t e develo ment o  dro-
geolog  in Bulg ri  until t e end o  t e  entur . 
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В публикацията е разгледано развитието на хидро- 
геологията в България до края на ХХ век. На този фон 
са представени постиженията и проблемите на бъл-
гарските хидрогеолози през последните 2-3 десети-
летия. Критичният преглед на най-новата история по-
казва негативните тенденции за развитие и големите 
предизвикателства на утрешния ден.

ОВИ И  хидрогеология, състояние, пробле-
ми

В В НИ

Основен обект за изследване на хидрогеологията 
като наука са подземните води. Те са важен природен 
ресурс, който се използва от човека от дълбока древ-
ност. Въпреки това, този дял от геоложките науки се e 
отделил самостоятелно сравнително скоро, през 70-
80 години втората половина на I  век, вследствие 
активното развитие на промишлеността, за която са 
били необходими много по-големи количества вода. 
До тогава този момент подземните води са били 
обект на изследване на различни учени, главно  ес-
тественици. От тогава досега тя се развива интензив-
но и постепенно става една от най-важните практи-
чески дисциплини, имаща значение за използването 
на подземните води и връзката им с човешката дей-

ност, а също и тяхната роля в кръговрата на водата 
в природа, като важен фактор в опазването на окол-
ната среда. Целта на настоящата публикация е да се 
запознае научната общност с развитието на хидро- 
геологията в България, нейното актуално състояние 
и проблемите, които я съпътстват. 

ВИ И Н И О О О И В И
О Н В

Подземните води на територията на България са из-
ползвани от дълбока древност до сега (Антонов, Дан-
чев, 1980). Съвсем нормално естествените извори са 
служили за пиене още от първобитните общества, ко-
гато поселенията най-често са разположени в райони 

Д     Н    М      
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с вода. Така например едни от старите пещерни жи-
лища са разположени в близост до карстови извори. 
Като примери могат да се посочат: пещерата Козар-
ника при гара Орешец, в която са установени следи от 
живот от преди 1,4 млн. години, е разположена близо 
до по-рано съществуващ карстов извор от сегашната 
пещера Башовишки печ; пещера Бачо Киро с останки 
от средния и късния палеолит е до изворната пещера 
Андъка. 

Разбира се и по-късните жители на Балканския по-
луостров – илири и траки са използвали подземни, 
включително и минерални води от извори и кладенци, 
но най-сериозно са те са оползотворявани от римля-
ните. От тяхно време са водопроводите, захранващи 
град Никополис ад Иструм от карстовия извор при с. 
Мусина, с дължина 26 километра, акведукта, снабдя-
вал Пловдив от изворите при с. Куклен и с. Марково 
от II-V век и други. Много римски градове на терито-
рията на страната - Улпия Сердика, Диаклецианопо-
лол (днешен Хисар), Пауталия (Кюстендил), Дезудава 
(Сандански), Германея (Сапарева баня) са били осно-
вани в района на минерални извори. 

Както през римско време, така и след създаването 
на Българската държава за водоснабдяване на сели-
щата и крепостите са изградени каптажи, например 
каптажа за водоснабдяване на крепостта Червен, или 
кладенци, някои от които с голяма дълбочина, като 
този при крепостта Калиакра. 

По време на османското владичество са построени 
голям брой бани с минерални води, чешми и кладенци. 
От това време са първите литературни източници, в 
които се споменават подземни води. Едни от най-ста-
рите са сведенията от средата на VII век (1640 г.) 
за пещера Водната (сега Мандрата) при с. Чавдарци, 
които се съдържат в доклада на първия български 
архиепископ Петър Богдан до Римската конгрегация. 
Пак от ХV  век са и пътеписите на най-известния за 
времето си османски пътешественик Евлия Челеби, 
в които са описани някои минерални извори, както 
и извор при с. Боснек, известен сега като “Живата 
вода”. Данни за подземни води има и в трудовете на 
известните чужди геолози и пътешественици Ами 
Буе, Викенел, Тоула, Шкорпил и др., обикаляли тери-
торията на България през I  век. 
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нерната геология и екологията и пр. Участник и ръководител е на редица национални и международни на-
учноизследователски и научно-приложни проекти. Член на Международната асоциация на хидрогеолозитe.



И О О О И

29МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    2/2021

След Освобождението на България през 1878 г. за-
почва активно и методично да се работи по изясня-
ване на геоложкия строеж на страната. Подготвени 
са редица млади и ерудирани учени, които провеждат 
проучвания почти по цялата държавна територия. Ня-
кои от тях обръщат сериозно внимание на проявите 
на подземните води при своите теренни изследвания. 
Като пионер в тази насока може да се посочи осно-
воположникът на българската геология проф. Г. Зла-
тарски, който през  1884 г. описва карстовия терен 
около извора Златна Панега, а в по-късни свои тру-
дове съобщава и за други пещери, някои от които с 
води в тях, като Душника при с. Искрец, пещерата при 
гара Лакатник и др. В края на 90-те години на Х Х век 
започва работа и известният геолог Г. Бончев. В него-
ви теренни бележници се съдържат скици и геолож-
ки описания на извори в Шуменско, Новопазарско, 
Девня, Кипилово, Велинград (Клептуза), с. Дряново 
(Родопите), Айтоско и др. Изцяло хидрогеоложки са 
проучванията на Г. Бончев в Делиормана, проведени 
във връзка с водоснабдяването на региона (Бончев, 
1923). В един от по-късните си трудове (Бончев, 1939) 
той описва по-известни извори в България (над 250 
на брой), както и общите закономерности на форми-
рането им, оттока и температурата на водата. Още 
през 1895 г. излиза един от първите трудове на хи-
дрогеолога Лазар Ванков за минералните извори при 
Меричлери, а по-късно - за Вършец, Сливенски бани 
и др. През 1905 г. Лазар Ванков заедно с де Лоне и 
Т. Михайловски провеждат сериозни изследвания 
относно възможностите за водоснабдяване на До-
бруджа от подземни води. следващите години голям 
брой учени се занимават и публикуват редица данни 
за проблеми, свързани с подземните, включително и 
термални води. Всеки от тях има съществени прино-
си за изучаване на подземните води в страната, но 
е необходимо да се отчете ролята на инженер Павел 
Петров, който може да се смята, че заедно с Лазар 
Ванков, като един от основоположниците на българ-
ската хидрогеология. Павел Петров завършва минно 
инженерство и геология в Белгия, а по-късно специа-
лизира минерални води във Франция. Първите му из-
следвания са свързани с карста и карстовите води, 
като е работил в Лакатнишкия район, района на Де-
веташкото плато и други райони в Ловешка област, 
но основните му практически заслуги са свързани с 
изследването на термалните води. Той е известен с 
това, че под негово ръководство са каптирани много 
извори в страната ни, включително изворът при Цен-
трална баня в София, каптажа „Гъбата“ в Панчарев-
ското езеро, Павел баня и други.

Най-активното развитие на идрогеологията в Бълга-
рия се осъществява след Втората световна война. То 
е свързано с интензивното засилване на геоложките 
и минни дейности в страната и повишеното търсене 
на вода за различни цели. Този период продължава 
до края на  век, като основните проблеми и пости-
жения са в детайли разказани от Гълъбов и др. (1987). 
Нов и особено важен момент през този период е под-
готовката на кадри по хидрогеология. Началото се 
поставя през 1949 г. с разкриването в Националната 
Политехника на катедра „Хидрогеология и инженер-

на геология”, която по-късно преминава като основно 
звено в състава на създадения през 1953 г. Висш мин-
но-геоложки институт (ВМГИ), сега Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски (МГУ). В първоначал-
ната подготовка и организиране на хидрогеоложките 
изследвания значение има съдействието на извест-
ни съветски учени и практици като М. Алтовски, Н. 
Плотников, А. Овчинников, И. Зекцер и редица други. 
С тяхна помощ и съдействие започнаха регионалните 
изследвания за територията на България включител-
но различни хидрогеоложки карти. Образователни 
курсове по „Инженерна геология и хидрогеология“ 
започват да се водят и в Софийски университет и Ин-
женерно-строителния институт (сега Университет по 
архитектура, строителство и геодезия). 

Сформират се голям брой научни и приложни звена 
в областта на инженерната геология и хидрогеологи-
ята. С решаване на конкретни практически задачи се 
започват да се занимават редица организации, като 
Комитетът по геология с неговите 6 регионални зве-
на (София, Монтана, Плевен, Варна, Асеновград и Ям-
бол); геоложките звена към проектантските институ-
ти на „Енергопроект“, „Водоканалпроект“, „Водпроект“ 
и редица други. Тези организации провеждат целена-
сочени хидрогеоложки проучвания, свързани с тър-
сене и проучване на подземни води, включително и 
термални. На тази основа са изградени многобройни 
водовземни съоръжения, осигуряващи питейно-би-
товото и промишлено водоснабдяване. Провеждат 
се различни хидрогеоложки изследвания, свързани 
с хидромелиорацията, хидротехническото, енергий-
ното и промишленото строителство, минно-добивна-
та дейност, както и опазването на подземните води. 
Извършват се и редица регионални хидрогеоложки 
обобщения, включително и хидрогеоложки картиров-
ки в М 1:25 000 на значителни части от територията 
на страната. В края на периода, през 90-те години по 
идея на инж. Иван Стефанов, започва систематизира-
не на наличната хидрогеоложка информация в един-
на система. 

Успоредно с практическите дейности, значително 
се развиват и фундаментални и научно-приложни 
изследвания. Създадени са и функционират редица 
научни звена, в които работят високо хабилитирани 
учени. Тяхната дейност е много подробно описана от 
Гълъбов и др. (1987).

Секция „Хидрогеология“ в Геологическия институт 
при БАН развива през този период фундаментални 
и приложни изследвания. Секцията има съществе-
ни приноси в динамиката на подземните води, мо-
делирането на геофилтрационните процеси, хидро-
геотермичните и хидрогеохимичните изследвания 
на термалните и минералните води и регионалната 
хидрогеология и геотермия. Участвува в разработ-
ването на голям брой международни хидрогеоложки 
проекти и задачи. Тук се поставя началото и на из-
следвания в сеизмохидрогеологията. Водещите уче-
ни през този период в нея са доц. Петър Ст. Петров, 
проф. Илия Йотов, проф. Виктор Спасов, проф. Делчо 
Моллов, проф. Елка Пенчева.
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Катедра „Хидрогеология и инженерна геология“ към 
Висшия минно-геоложки институт (ВМГИ) подготвя 
хидрогеоложки кадри, извършва фундаментални и 
приложни изследвания в подземната хидродинами-
ка, топломасопренасянето, опазването и изкустве-
ното попълване на запасите от подземни води, моде-
лирането на хидрогеоложки процеси, регионалната 
и инженерната хидрогеология. В основния състав 
на катедрата са едни от най-известните хидрогео-
лози проф. Христо Антонов, проф. Михаил Гълъбов, 
проф. Павел Пенчев, доц. Данчо Данчев и други.

Секцията по хидрогеология и инженерна геология 
на Научно-изследователския институт по полезни 
изкопаеми извършва научно обслужване на хидро-
геоложките проучвания на Комитета по геология и 
разработва под ръководството на доц. Иван Станев, 
доц. Тошо Кехайов, доц. Лиляна Монахова някои за-
дачи на регионалната, рудничната и нефтената хи-
дрогеология и хидрохимията на безнапорната зона. 
Секцията има съществен принос в съставянето на 
редица хидрогеоложки карти на България, главно в 
М 1:200 000.

Хидроложката секция при Института по хидрология 
и метеорология изследва главно режима на подзем-
ните води и неговата връзка с хидроложките и кли-
матичните фактори. С най-съществен принос към 
подземните води в нея са проф. Н. Бояджиев, проф. 
Петко Бецински, проф. Блага Райкова, доц. Марта 
Мачкова и други

Секцията по минерални води и балнеотехника при 
Научния институт по курортология и физиотерапия 
с ръководител проф. Константин Щерев разработ-
ва въпроси от хидрогеологията, хидрогеохимията, 
експлоатацията, опазването и усвояването на тер-
моминералните води. Извършва изследвания върху 
формирането, разпространението и ресурсите на тер-
моминералните води у нас и съставянето на регио-
нално-прогнозни карти. Участвува в международни 
хидротермални проекти и в изследването на мине-
рални води в други страни.

През същия период са издадени и редица моногра-
фии и учебни помагала, които имат важно значение 
за популяризиране на получените резултати от из-
следванията и за подготовка на кадри в областта на 
подземните води. Тук трябва да се споменат обобще-
нията на К. Щерев (1964) и П. Петров и др. (1970) за 
минералните води в страната, както и общо за под-
земните води в България на Антонов и Данчев (1980), 
базовия учебник „Динамика на подземните води“ на 
проф. М. Гълъбов, учебника „Хидрогеология и основи 
на инженерната геология“ от Пенчев и др. (1990), как-
то и редица монографии в областта на динамиката на 
подземните води и други.  

По-подробно значителните постижения постигнати 
през този етап са отлично описани от Гълъбов и др. 
(1987).

В ННО О НИ И О И

С политическите промени в края на ХХ век и влизане-
то на България в Европейската общност коренно из-
мениха много неща в страната. Те съществено засег-
наха и всичко свързано с изследването, проучването 
и използването на подземните води. Съществено се 
промени структурата и организацията при проучване 
и управление на водите.

Смяната на плановото стопанство със свободни па-
зарни отношения доведоха до ликвидирането на Ко-
митета по геология с неговите подразделения, както 
и мощните проектантски организации „Енергопро-
ект“, „Водоканалпроект“, „Водопроект“ и други. Част 
от тях бяха приватизирани като запазиха предмета 
си на дейност като дружества с ограничена отговор-
ност (ООД или ЕООД), някои от които за срок само 
за 5 години, а други фалираха, като техните активи 
– техника, кадри, информация бяха съсипани. Осво-
бодените висококвалифицирани специалисти в об-
ластта на хидрогеологията останаха без работа. Част 
от тях се преквалифицираха, други заминаха за чуж-
бина и само част от тях създадоха фирми, предимно 
като еднолични фирми или работят като индивидуал-
ни  консултанти. Разбира се съществуват и фирми, 
в които работят и повече специалисти в областта 
на хидрогеологията, например  „Геотехника инжене- 
0ринг“ ООД, „Геотехника АБС“ ООД, „Геология и гео-
техника“ ООД, WI Consulting, „Водоканалпроект Пло-
вдив“ ЕООД, „БТ Инженеринг“ ЕООД, „АкваТераКон-
султ“ ЕООД, „Тера АРС“ ЕООД, Българска асоциация 
по подземни води и други. Съществуването им изця-
ло е на пазарен принцип. По различни оперативни 
програми и международни фондове се финансират 
редица проекти с насоченост към количества, ка-
чества и опазване на подземни води, като най-често 
това се осъществява на конкурсно начало. За съжа-
ление, много от конкурсите се печелят от мощни кон-
султантски фирми с много широк профил на дейнос-
ти или консорциуми. По този начин специалистите и 
експертите имат подчинено значение, което съвсем 
нормално се отразява и в разпределението на сред-
ствата, като  за конкретните хидрогеоложки дейнос-
ти се отделят много по-малко средства в сравнение с 
административни и други разходи.

Влизането на България в Европейският съюз доведе 
до коренна промяна в законодателните рамки и начи-
на на управление на редица отрасли от икономиката, 
включително и по отношение на подземните води. 
Основният документ, с който бяха синхронизирани 
законовите уредби е Рамковата директива на водите 
(W ter Fr me ork Dire tive – WFD, 2000) и свързани-
те с нея документи. Премина се изцяло на басейнов 
принцип на управление, като страната бе разделена 
на 4 основни района с басейново управление – Ду-
навски, Черноморски, Източнобеломорски и Запад-
нобеломорски. Като основна единица се възприема 
понятието „Подземно водно тяло“ (ПВТ). Към него се 
привързва информацията, свързана с хидрогеолож-
ките условия, количественото и качествено състоя-
ние на подземните води, експлоатацията им, връз-
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ката с повърхностни води и екосистеми, рисковете 
от нарушаване на естественото им състояние и т.н., 
която се събира, систематизира и администрира в 
съответните Басейнови дирекции. Това значително 
облекчава работата на административните органи, 
но не винаги отговаря на реалните хидрогеоложки 
условия (Бендерев, Гергинов, 2020). Основният прин-
цип, на който първоначално са отделени подземните 
водни тела са били границите на разпространение на 
геоложките единици, без да се отчита конкретната 
хидрогеоложката обстановка за голяма част от тези 
тела. Действително от началото на века от страна 
на експерти от Басейновите дирекции и външни кон-
султанти, са потърсени начини за промяна на броя и 
границите на подземните водни тела, но това все още 
не е достатъчно. Изключително сериозен проблем на 
национално ниво е отделянето на лежащи едно над 
друго подземни водни тела в кватернерните наслаги 
и плиоценските отложения в грабеновидните пониже-
ния на жна България, където от страна на админи-
стративните органи бяха въведени условни граници. 
Съществени проблеми има и при реалните оценки на 
количествения и химичния статус на големите под-
земни водни тела с пукнатинни води в зоните на из-
ветряне на скалите, където няма връзка между под-
земните води в отделните водосборни площи. 

Тези подходи са предпоставка за търсене от страна 
на административните органи на начини за макси-
мално опростяване и схематизиране на хидрогео-
ложките условия и процеси, с оглед облекчаване 
работата на служителите да изпълнят своите задъл-
жения съобразно с нормативната база и изготвяне на 
съответните отчети за Европейската комисия. Това 
особено се отнася при оценките на количествения 
статус на подземните водни тела, като основният из-
ползван подход е чрез прилагане на коефициент на 
валежно подхранване - един емпиричен метод, лесен 
за ползване и от неспециалисти, но даващ ориенти-
ровъчни стойности за ресурсите на подземните води. 
Огромен недостатък е, че при тези оценки и прогнози 
не се прилагат стандартните научни методи и светов-
но утвърдени подходи и техники, които се изучават 
много задълбочено при подготовката на специали-
сти по Хидрогеология. Сериозен проблем е, че вече 
не се ползват и Методични ръководства за оценки на 
ресурсите от подземни води, изготвени по поръчка 
от МОСВ. Парадоксално при ресурсните оценки на 
крайдунавските низини не се отчита експлоатация-
та на привлекаеми води от р. Дунав. На прекомерно 
опростена схематизация се дължат и твърде прибли-
зителните оценки за количественото състояние на 
някои подземни водни тела. В риск се определят ре-
дица подземни водни тела, главно в алувиални мате-
риали, където експлоатираните водни количества са 
по-високи от величината на валежното подхранване, 
но както бе посочен фрапиращия случай с крайдунав-
ските низини се игнорират привлекаемите ресурси 
от реките. В някои водни тела, главно в планински 
райони с пукнатинни води в изветрителната зона на 
скалите, обхващащи големи площи, често установе-
ното локално натоварване върху количествения, хи-
мичен, екологичен статус в един изолиран участък с 

малка площ, се разпределя на цялото тяло. Не се взи-
ма предвид, че при тези условия е невъзможно пре-
минаването на води от един локален водосбор към 
друг, предвид факта, че в пукнатинни скални масиви 
движението на подземните води е пряко свързано с 
релефните особености. 

За решаване на подобни проблеми е препоръчител-
но експертите от МОСВ и Басейновите дирекции да 
потърсят обратна връзка с утвърдени специалисти- 
хидрогеолози от науката и практиката.

Друг много сериозен проблем е значителното нама-
ляване на специалисти с висше образование в облас-
тта на хидрогеологията. Докато през втората полови-
на на ХХ век всяка година в катедра „Хидрогеология 
и инженерна геология“ към ВМГИ завършваха между 
15 и 30 студента, то сега тази професия не е особе-
но популярна, независимо от нейното изключително 
важно значение за обществото и екологията. Много 
слабият интерес към тази специалност през послед-
ните години значително намалява качеството на под-
бор и често се приемат хора с недостатъчен капаци-
тет за това. Годишно завършват по няколко човека, 
а е имало случай и на нулева година. Всичко това 
много силно намалява и възможността за подбор на 
преподавателския състав в катедра „Хидрогеология 
и инженерна геология“, където основно се разчита на 
хонорувани преподаватели. Един от положителните 
аспекти е, че от 2000 г. насам докторски дисертации 
са защитили 8 човека, което е малка възможност за 
приемственост в областта на науките за подземните 
води. За съжаление значително намаляха и хабилити-
раните учени-хидрогеолози, които не са в пенсионна 
възраст. В момента на постоянен трудов договор в 
различните научни звена в България са само 2 про-
фесори, 2 доцента, 3 главни асистента и 2 асистен-
та. Действително има и активни високо хабилитира-
ни учени, които са вече пенсионери. Проблемът за 
по-пълно ползване на техния научен потенциал са по-
следните изисквания за включване в регистрите на 
Национален център за информация и документация 
(НАЦИД) и това, че част от тези международно утвър-
дени учени не са подали свои документи, съгласно 
приетите изисквания. 

В последните години отделни звена, в които все още 
продължават да се водят научни изследвания в облас-
тта на подземните води има в Геологическия инсти-
тут – БАН, Минно-геоложкия университет, Института 
за изследване на климата, атмосферата и водите – 
БАН, Университета за архитектура, строителство и 
геодезия, Националния институт по хидрология и 
метеорология. Независимо от намаления научен по-
тенциал, положителна тенденция е голямото увели-
чаване на възможностите за финансиране на научни 
проекти по различни програми. Значително се увели-
чава и броя на международните проекти, в които се 
работи в широки международни колективи с учени на 
световно ниво. Така например от 2000 г. насам, чле-
нове на секция „Хидрогеология“ към ГИ-БАН са рабо-
тили по проекти с учени от Франция, Белгия, Русия, 
Австрия, Германия, Холандия, Великобритания, Пор-



И О О О И

32 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    2/2021

тугалия, Словения, Румъния, Унгария, Полша, Индия, 
Египет и други. Едновременно с това се промениха 
критериите за научна кариера, като значително се 
увеличи значението на публикуване на получените 
резултати в сериозни международни списания с им-
пакт фактор. Значително се увеличи броя на участни-
ци в престижни международни форуми. През 2011 г. 
се възстанови издаването на списание „Инженерна 
геология и хидрогеология“, което поради обективни 
и субективни причини бе прекратено през 1997 г. От-
носително намаля издаването на учебни помагала 
и монографии в областта на подземните води, като 
изключение прави само екипа на Минно-геоложкия 
университет с второто издание на учебника „Динами-
ка на подземните води“ от Гълъбов, Стоянов (2005), 
две монографии на Гълъбов, Стоянов (2011) и Стоя-
нов (2019).

НИ

l  Направеният преглед на състоянието на хидро- 
геологията в България показва, че има редица не-
гативни тенденции в нейното развитие. Основните 
проблеми са свързани със значителното намаля-
ване на количеството и качеството на кадрите в 
областта на подземните води. 

l  Драстичното намаляване на завършилите магис-
тратура „Хидрогеология“ се отразява не само в 
момента, но залага подводни камъни и за бъде-
щето на хидрогеологията в България. Редица из-
ключително ерудирани специалисти от науката и 
практика, поради възраст вече не работят, но за 
съжаление част от тях не оставиха свои последо-
ватели. 

l Значителни проблеми са свързани и с отсъствие 
на добро взаимодействие между учени, практици 
и представители на държавната администрация 
от МОСВ и Басейнови дирекции. Често, при реша-
ване на важни хидрогеоложки въпроси се прила-
гат предимно административни подходи с недос-
татъчно отчитане на разнообразните и сложни 
хидрогеоложки условия в страната. 

l Един от начините за това е да се потърси обеди-
нение на хидрогеоложката гилдия в съответна не-
правителствена организация, чийто основни цели 
да са защита на професионалните интереси, но в 
никакъв случай тя не трябва да се занимава със 
стопанска дейност, което се е случвало до сега и 
дискредитира добрите идеи. 
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Представени са проблемите, които възникват в об-
ластта на битовата газификация в резултат на неясна 
формулировка в чл. 151, т.10 на ЗУТ относно Разре-
шение за строеж на сградни газопроводни инстала-
ции.

ОВИ И  ЗУТ - Закон за устройство на тери-
ториите, битова газификация

В В НИ

В последните години, с развитието на газоразпреде-
лителните мрежи в населените места на страната се 
откри възможност хората да ползват природния газ 
като алтернативно гориво, основно за отопление и 
топла вода. Наред с това обаче, много хора не оце-
няват необходимостта от сериозно отношение към 
газа и мерките за безопасност. Но, това отношение 
на хората се формира не поради нежелание от тяхна 
страна да спазват тези мерки, а от тези, които участ-
ват в процеса газификация. В няколко статии ще се 
опитам накратко да опиша някои основни проблеми, 
които считам за изключително важни за гарантиране 
на безопасно и ефективно ползване на природния газ 
от хората.

Темата на настоящата статия е: Защо за сградните га-
зови инсталации (СГИ) не се изисква разрешение за 
строеж и до какво води това

И ОВ И И И ОНОВИ О И И
О И И

Газоснабдяването на домовете на хората доби граж-
данственост чрез понятието „битова газификация“. Тя 
се регламентира от ЗУТ, ЗТИП, ЗЕ и няколко наредби.

Първият голям проблем в тази област създаде ЗУТ. 
В 2015 г. беше допълнен чл. 151, където т. 10 регла-
ментира, че не се изисква разрешение за строеж за 
монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и 
вилни сгради. Тази промяна беше обяснена с жела-
нието на законодателя да облекчи битовата газифи-
кация. Същевременно, същият законодател в други 
закони и подзаконови нормативни актове е обявил 
сградните газови инсталации за СПО (съоръжения с 
повишена степен на опасност). А СПО са съоръжения, 
към които има специални изисквания за безопасност 
и подлежи на особен вид надзор. Тогава, след като 
една инсталация е СПО, кой контролира нейното из-
граждане и приемането  по реда на ЗУТ. Отговорът е 
НИКОЙ. А защо  И от тук започват проблемите само 
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и единствено за новодомците или 
вече собственици на имоти. Обяс-
нението на проблема се разглежда 
със следните три варианта при из-
граждането на нова многофамилна 
жилищна сграда (блок):

В И Н  Инвеститорът желае 
сградата да се отоплява чрез ин-
дивидуални газови котли, монтира-
ни във всеки апартамент или чрез 
общ газов котел, отопляващ цяла-
та сграда. Но, той не вняся проект 
по част „Газоснабдяване“ (защото 
чл.151, т.10 от ЗУТ му го позволя-
ва) заедно с останалите изиску-
емите по ЗУТ части (Арх, СК, ОВК, 
ВиК, Ел и т.н.) в Общината за полу-
чаване на разрешение за строеж, 
и получава разрешение за строеж. 
Общината вижда, че отоплителните 
инсталации ще получават топлоно-
сител от газови котли, които и ще 
осигуряват битовата гореща вода. 
Следователно, ОВК и ВиК инстала-
циите не могат да функционират 
без външен източник на енергия – 
газов котел. И въпреки това Общи-
ната/НАГ не искат проект по част 
„Газоснабдяване“. Т.е., те издават 
разрешение за строеж на сградата, 
без да е решен въпросът как закон-
но тя ще се отоплява. А нали газо-
вите инсталации са СПО  Защо и 
СПАБ не изискват такъв проект, 
при положение, че най-строгите 
нормативни изисквания за безо-
пасност са спрямо СПО  И какво се 
получава, при одобрени проекти по 
всички специалности (без проект 

            
           

   

по част „Газоснабдяване“), сградата 
започва да се строи. И едва тогава 
Инвеститорът възлага проект по 
част „Газоснабдяване“. Но, при вече 
съгласувани трасета на останалите 

инсталации, за газовите инстала-
ции, най-грубо казано, обикновено 
няма необходимото място. И тога-
ва започват импровизации на обек-
та, като СГИ обикновено се налага 
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да се монтират не по правилата. 
Но, след като се изпълнят скрити-
те работи, вече никой не може да 
каже кое как е изпълнено. И идва 
моментът за приемателна комисия. 
И обикновено газовите инсталации 
не се разглеждат, а само формално 
се отбелязват като съществуващи, 
защото не са в Разрешението за 
строеж.

В И Н  Инвеститорът решава 
да отоплява сградата с индивиду-
ални газови котли. Но, той не вна-
ся в Общината проект по част „Га-
зоснабдяване“. Но внася проекти 
по части „Отопление“, „ВиК“, „Ел.“ и 
т.н., като обявява, че апартаменти-
те ще се отопляват с ел. енергия, 
обикновено климатици. И получава 
разрешение за строеж и започва да 
строи. 

И едва тогава инвеститорът възла-
га проект по част „Газоснабдяване“. 
Но, за да се ползват газови котли, 
трябва да се изградят и отоплител-
ни и ВиК инсталации. Но и за тях 
няма проекти, защото РС е получе-
но при други условия. Същевремен-
но и не се прави промяна на проек-
тите по чл. 154 от ЗУТ.

И идва моментът за приемателна 
комисия. Да, но вече има изградени 
отоплителни и газови инсталации, 
за които дори няма изменение на 
проектите по законоустановения 
ред. 

И въпреки всичко, сградата получа-
ва Разрешение за ползване по ЗУТ

В И Н  Инвеститорът внася в 
общината заедно с всички части на 
проекта и проект по част „Газоснаб-
даване“ – според мен правилният 
подход.

Но, сградата вече е построена по 
един от трите гореописани вариан-
та. И идва моментът отделните но-
вособственици на апартаменти да 
ползват газ. За тази цел те трябва 
да получат от Инвеститора набор от 
документи, които подробно са опи-
сани в наредбите за газификация. 
Така, както същият инвеститор им е 
предоставил проекти, протоколи за 
изпитания и други документи за ос-
таналите инсталации в сградата и 
в частност конкретния апартамент. 

Но какво се случва на практика  
Болшинството инвеститори не пре-
доставят никакви или частични 
документи за конкретните газови 
инсталации на конкретните ново-
собственици на апартаменти. Прос-
то казват на новия собственик да 
се свърже с фирмата, която е из-
градила газовите инсталации и от 
тях да получи необходимите му до-
кументи. Защо  Нали новодомецът 
е закупил апартамент от инвестито-
ра, а не от фирмата за газови инста-
лации  – За съжаление, процесът 
толкова се е изкривил, че дори в по-
вечето случаи служителите на газ-
оразпределителните предприятия 
(когато при приемане на документи 
за газифициране на апартамент/
къща, установят някаква липса), 
изпращат същият този клиент при 
фирмата-изпълнител на СГИ. 

И какво се случва  За тази нужна 
документация фирмата-изпълни-
тел на газови инсталации иска от 
новодомеца пари, за да му я преда-
де. И с право, колкото и неморално 
да е. Защото това е задължение 
на Инвеститора. И за клиента се 
започва ходене по мъките, докато 
горкият не разбере, че трябва да 
плати. Кой позволява това да се 
случи  – ЗАКОНОДАТЕЛЯТ. Защото 
същият той, признавам си, не раз-
бирам защо, не може да създаде 
работещи закони

          

При изграждането  на газова ин-
сталация в съществ ваща много-

амилна жилищна сграда блок , е 
необходимо общото събрание на 
съсобствениците да вземе реше-
ние как да се газифицира сграда-
та и отделните апартаменти в нея. 
Тук Общината отново няма роля. В 
този случай считам, че може да не 
се изисква разрешение за строеж 
съгласно изискванията на ЗУТ, за-
щото съсобствениците ще бъдат 
натоварени с много излишни раз-
ходи и процесът на газификация 
за тях ще се удължи много, без 
да има смисъл. Но, трябва да има 
поне регистрационен или уведоми-
телен режим в Общината на този 
проект за газификация и задължи-
телно съгласуване на проекта със 
СПАБ. По този начин ще се гаран-
тира на проектна фаза спазването 
на всички нормативни изисквания 
за безопасност. А това е свързано 
най-вече с бъдещата експлоатация 
на новоизградените в съществува-
щата сграда газови инсталации и 
при бедствия и аварии същата тази 
Община и СПАБ да знаят как да 
действат. 

При този случай рядко се наблюда-
ва проблем с липсата на документа-
ция за изградените газови инстала-
ции, защото самите съсобственици 
са и възложители и приемащи из-
градените СГИ.
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зграждането на газова инсталация в съществ ваща 
едно амилна жилищна сграда се ре ава както при 
съществ ваща много амилна жилищна сграда блок .

Като забележка ще допълня, че всички проекти на 
СПО задължително се заверяват от специализиран 
орган – технически надзор на СПО. Но, тази завер-
ка прави ли СГИ безопасни и надеждни и задължа-
ва ли всички останали институции и предприятия 
безусловно да се съобразяват с така заверения 
проект  – Категорично НЕ  И отново на преден план 
се появява въпросът – Кой носи отговорност за ця-
лостната реализация на СГИ

Според мен, основните виновници за липсата на ясни 
правила за битова газификация са българските за-
конотворци. Защото, в различни Общини с изградени 
газоразпределителни мрежи, изискванията към про-
ектите са различни. Дори на територията на София 
в едни Общини не се изисква проект по част „Газо-
снабдяване“, дори проектът по част „ОВК“ и „ВиК“ да 
е предвиден да се реализира чрез газови котли, а в 
други задължително се изисква. Отново въпросът е 
защо и на какво основание

Във всички страни-членки на Европейския съюз с 
развита газификация тези проблеми отдавна са ре-
шени. Нима е толкова трудно, като не можем да из-
лезем от собствените си рамки и зависимости, да 
приложим някой работещ европейски модел

В резултат на неясното и неработещо българско за-
конодателство в областта на битовата газификация, 
новите ползватели на газ се явяват и потърпевши, но 
и нарушители. Защо  

По-горе обясних защо са потърпевши. Сега – защо 
са и нарушители  - Съгласно българските норми, 
собствениците/ползватели на газови инсталации са 
отговорни за изправността на собствените си газови 
инсталации, както и за текущите, изискуеми по закон 
проверки. Но, законово няма как те да бъдат прину-
дени да изпълнят тези си задължения. В повечето 
европейски държави с традиции в газоснабдяването 
(Италия, Германия, Холандия, Англия), всяка година 
всеки собственик/ползвател на газова инсталация е 
длъжен да осигури проверка на тази инсталация от 
компетентен орган. И резултатът от проверката да 
представи в местното газоразпределително пред-
приятие. Ако не го направи, газът му се спира. Съ-
щевременно, всяка газова инсталация е регистрира-
на и в общината или в службата, която действа при 
бедствия и аварии. По този начин се гарантира безо-
пасност при ползването на газовите инсталации и се 
улеснява действието на службата, която действа при 
бедствия и аварии.

За щастие, към настоящия момент в България все 
още няма авария с природен газ в жилищен блок 
или къща, която да е довела до загуба на човешки 
живот или нанасяне на сериозни материални щети. 
Но, опасенията ми са, че ако не се промени редът за 
проектиране, разрешаване, въвеждане в експлоата-
ция и последваща експлоатация и поддръжка на СГИ, 

последиците няма да са с добър край, защото нито 
хората знаят как да действат в такива ситуации, нито 
СПАБ знае къде има работещи газови инсталации, 
нито местните газоразпределителни фирми разпола-
гат с данни кои инсталации са преминали задължи-
телните годишни проверки.

О НИ О НИ В

Всички посочени проблеми са лесно отстраними, ако 
законодателят прояви воля за промяна. 

Какво според мен е нужно да се направи конкретно 
за проектирането и разрешаването за изграждане на 
СГИ. Необходимо е в ЗУТ да се заложи следното:

l За всички новостроящи се сгради (еднофамилни 
или многофамилни, в които ще се ползва приро-
ден газ),  да се изисква и проект по част „Газоснаб-
дяване“. Така още на проектна фаза архитектът 
на обекта ще съобрази сградата с нормативните 
изисквания за нейната безопасна газификация. И 
съгласуването и одобрението на проектите остава 
по законоустановения ред

l За съществуващи еднофамилни и многофамилни 
сгради проектът по част „Газоснабдяване“ задъл-
жително да се съгласува със СПАБ и да подлежи 
на регистрационен режим в Общината. Останали-
те и досега регламентирани съгласувания да ос-
танат в сила.

НИ

Проблемите, свързани с битовата газификацията, 
касаещи чл. 151 от ЗУТ трябва да се решат чрез про-
мяна на действащото в България законодателство. 
Новите промени в законодателството трябва да съ-
ответстват на Европейските директиви.

И О В НИ И О НИ И

1. Закон за устройство на територията (ЗУТ).

2. Закон за енергетиката (ЗЕ).

3. Закон за техническите изисквания към продукти-
те (ЗТИП).

4. Наредба за устройството и безопасната експло-
атация на преносните и разпределителните газо-
проводи, и на съоръженията, инсталациите и уре-
дите за природен газ  (НУБЕПРГСИУПГ);

5. Бояджиев М., Георгиев Л., 2020г. Управление на 
газовата инфраструктура - Изд. къща МГУ “Св. Ив. 
Рилски“

6. Николов, Г. К. Tранспорт и съхранение на нефта и 
газа, Минно-геоложки университет, София, 1993 г., 
с. 303, ISB  5-247-00646-1
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NEOTECTONICS IN THE SW PART OF MOESIAN PLATFORME WITH CONCEQUENCES  
FOR PETROLEUM GEOLOGY OF BULGARIA
Dr. Venelin . Velev - venelin.e bv.bg

ABSTRACT

A signi i nt nd di erenti ted  elev tion o  t e ter-
ritor  ter t e Eo ene e o  onsets ere t e routes 
o  t ree  l rge leo-v lle s, dee l   ut into t e re-
S rm ti n substr tum (t e  merge to - W it  t e 
tremendous n on s stem in om ni n territor ). 
T is u li t  ( long it  re uent issuring nd inten-
sive erosion) ilit te bove ll t e verti l  tr ns er 
o  t erm l orm tion luids ( ter, g s nd oil) to t e 
e rt  sur e, using rti l dissi tion o  e rlier  

dro rbon  umul tions or rodu ing o  ne  
ones. As n out ome, some ne  t erm l nom lies 
ne r e rt  sur e re s ringing u , ere t e sno  

over is slim. T ere ore t ese s ots re osen or 
eo le settlings (in ort  Bulg ri  bove ll dro-

rbon ools o  e onomi  s le re dis osed sm ll 
nd l rge vill ges or to ns).    

In t e Kne  stru tur l blo k ell e ressed di er-
enti ted elev tion nges t e in lin tion o   on l 

l sti  reservoir (Kostin  Fm.)  T is bre ks t e tr   
geometr  o  n e rl   umul ted  l rge ool in t e 

estern rt o  B rd rski ger n – St roseltsi one  
nd most o  its  dro rbons re tr ns erred  to t e 

SE dire tion into ne l  ormed tr  long edging 
out reservoir s ndstones.

KEYWORDS: neote toni s, etroleum geolog , ort -
ern Bulg ri

Статията сумира заключения от по-ранни работи на 
автора, засягащи  неотектонски движения в запад-
ната половина на Северна България. Тук едно зна-
чително по амплитуда издигане след Еоцена залага 
трасета на три големи и дълбоко врязани в предсар-
матския субстрат речни палео-долини (на C-СЗ те се 
съединяват с невероятно огромен комплекс от ка-
ньони, развит на румънска територия). Издигането (в 
съчетание с често напукване и  интензивна ерозия) 
ускорява вертикалната миграция на горещи пластови 
флуиди (вода, газ и нефт),  причинявайки дисипация 
на вече възникнали въглеводородни залежи или фор-
миране на нови такива. Като краен резултат в бли-
зост до земната повърхност възникват температурни 
аномалии, върху които снежната покривка е по-тънка 
и затова такива места се избират от населението за 
трайно заселване (в Северна България над всички 
промишлени залежи от нефт и газ са разположени 
различно големи селищни системи). 

Диференцираното издигане предизвиква в Кнежан-
ския структурен блок промяна в регионалния наклон 
на природния резервоар (Костинска свита) от проду-
ктивната зона Бърдарски геран – Староселци. Това 
събитие компрометира капана на по-рано образуван 
голям залеж в западната част на зоната и позволява 
на повечето от неговите въглеводороди да се прид-
вижат латерално в И- И посока, към новообразуван 
капан (Долнолуковитски) в пясъчници, изклинващи 
срещу наклона на бреговия склон.

ОВИ И  неотектоника, петролна геология, 
Северна България
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В В НИ

Големият Предкарпато-Балкански нефтогазоносен 
басейн (ПКБ НГБ) обхваща равнинна територия на 
Мизийската платформа с деформирана периферия и 
пригранични орогенни  сегменти ( ). 

На изток ПБ НГБ достига до масива на Добруджа (в 
Румъния) и Северобългарския свод 1 . Басейнът  съ-
държа  нефт и газ в предимно мезозойски и неозойски 
резервоари, като се отличава с твърде  анизотропно 
разпределение на запасите: огромната част от тях се 
разполага в границите на северната ни съседка. На 
българска територия са открити малки  по запаси за-
лежи,  всичките в  мезозойски резервоари, попадащи 
главно в платформени структурни блокове (между 
Ломската депресия и Северобългарския свод). В об-
ластта на Предбалкана е намерен само един залеж (с 
газокондензатен характер), който по-късно се прео-
бразува в Чренското подземно газохранилище. Бъл-
гарският сектор на ПКБ НГБ е проучван интензивно  
през втората половина на миналия век. Резултатите 
са  отразени в многобройни тематични публикации и 
няколко обемисти  издания  3, 4, 5 . Гъста мрежа се-
измични профили и близо 400  бр. дълбоки сондажа 
постигат откриване на множество от незначителни 
натрупвания  и две дузини залежи с промишлено зна-
чение. 

Става все по-ясно, че геоложката история на Северна 
България е наситена с тектонски събития и сходна с 
тази на  съседните „млади платформи” - Скитска и Ту-
ранска. Поредица от широки по обхват геодинамични 
събития разчленява дебелите фанерозойски наслое-
ния в платформата на структурни етажи (секвенции) 
и определят в голяма степен позициите на залежите 
от нефт и газ. Широко проявената из мега-континен-
та Пангея пермско-триаска рифтогенеза 6  в Мизий-
ската платформа се наследява последователно от 
къснотриаска, средноюрска (предкаловска), постбе-
риаска, постаптска, постлютеска  и миоценски ком-
пресионни фази, с разностепенна структурна изява 

В Н ИН И ОВ В В завършва СУ „Кл. Охридски” („геолог-палеонтолог”) и 
аспирантура в Московския държавен университет (катедра „Геология и геохимия 
на изкопаемите горива”), а се хабилитира от Института по океанология на БАН 
(ст.н.с.). Започва професионална работа от 1960 г. в „Предприятие за геоложки 
проучвания и картиране” (София), продължава в звена на Комитета по геология 
и минерални ресурси (Тематична група, ГПЛИ, НИПИ, „Геология и Геофизика” АД) 
и като експерт на МОСВ. В определени периоди преподава в СУ и МГУ. Изследва 
предимно научни и научно-приложни аспекти в сектора на изкопаемите горива 
(природен газ, нефт, твърди битуми, битумолити и въглища) в различни райони 
на страната (включително и дълбоководните сапропели в Черно море). От 2010 г. 
популяризира видовете нетрадиционни източници на въглеводороди в Бълга-
рия („черни аргилити”, „плътни резервоари” и „въглищен метан”). Публикува на-
учни и научно популярни статии, главно в български периодични издания (над 

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

7, 8 . Честите епизоди на тектонска компресия и ре-
лаксация създават мозайка от малки блокове, къде-
то значителните по размер  валообразни и сводови 
форми, годни за вместилища на значителни залежи,  
са рядко срещано събитие. Повечето продуциращи 
нефт и газ триаско-юрски резервоари попадат в голя-
мата структурна единица на Янтренско-Искърското 
стъпало (  и 2), между Северобългарския свод 
(на изток) и Ломската депресия (на запад). Тук, в  
средно- и горнотриаските  карбонати на Дъбнишкия 
вал от Плевенския структурен блок, се намират зале-
жи в добре очертани структурни капани. На север от  
Плевенския блок са обособени още два - Новаченски 
и Гигенски (с  непромишлен  залеж от тежък нефт). 
На СЗ се простира обширния Кнежански блок,  където 
предимно леки нефтени и газообразни въглеводоро-
ди формират значителни акумулациии в долноюрски 
кластични резервоари (в съдружие със сателитни 
притоци и прояви). Взети в своята общност техниче-
ски извлекаемите запаси от конвенционални въгле-
водороди, концентрирани в залежите от Плевенския 
и Кнежанския блок, достигат десетина милиона тона 
(в нефтен еквивалент), което  съставя по-голямата 
част от всичките достъпни за извличане запаси на 
страната. 

Цялата история на образуване, преобразуване и 
движение на досега откритите въглеводородни нат-
рупвания се разполага във времето след къснотри-
аската (старокимерска) юротипна орогенеза.  Емпи-
рично очертаните граници на „нефтения прозорец“  
(по данни от витринитовата рефлексометрия) в цен-
тралната част от Северна България включват само 
триаски и долно-средноюрски седименти. Н посока 
към южната  деформирана платформена перифе-
рия катагенезата на юрско-триаските формации от 
„нефтения прозорец” нараства и те попадат в зона-
та на дълбочинна термогенна газогенерация 9, 10 . 
Същевременно,  в обхвата на „нефтения прозорец“ 
навлизат и горноюрско-долнокредни теригенни се-
дименти, но те продуцират ограничени количества 
сухи и газокондензатни въглеводородни смеси 11 . В 
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профила на триаската система като 
генераторни скали се приемат тези 
от Искърската карбонатна група 
(Аниз-Карн), доколкото континен-
талните пъстроцвети на Петрохан-
ската (Долен триас) и Мизийската  
група (Нор-Рет ) съдържат малко 
и окислено органично вещество 3, 
5 . Различни триаски отдели се по-
криват по ерозионен интерфейс от 
долно- и средноюрски предимно 
теригенни седименти, в които вли-
зат паралично-морски и шелфови  
формации. Те съдържат органично 
вещество предимно  „умерено” до  
„добро” по количество , с континен-
тален и смесен генезис. Тяхната 
липса в големи части на Гигенския  
блок и Новаченската моноклинала, 
се дължи на регионално проявени-
те предкаловски емерзионни или 
регресивни епизоди. В горноюрско  
и долнокредно време цялата  те-

номиоценски седименти. Този ма-
щабен хиатус  все още няма своето  
геодинамично обяснение, нашите 
петролни геолози не му отдават 
дължимото внимание и темата се 
обсъжда рядко 14, 15 . Всъщност, 
проявите на новата тектоника (в те-
чение на последните 30-35 млн. го-
дини) имат забележителен размах 
на  територията на Румъния, но те 
получават значителен резонанс  и в 
пределите на нашата страна.  

НОВ ОНИ
В И И О

Видимата изява на неотектонските 
напрежения в региона се концен-
трират по рамката на Мизийската 
платформа, представена от части 
на Карпатската и Балканидната 
орогенна верига. Двата гънко-

     М            
   

ритория става поприще на мощно 
седиментонатрупване, а органично-
то вещество на дълбоко лежащите 
триаски и долно-средноюрски фор-
мации започва интензивна  генера-
ция та въглеводороди. Към края на 
части на Мизийската платформата 
и Предбалкана се появяват  сводо-
образни и пликативни  структури 
(„австрийски преврат”). В западна-
та половина на Северна България 
добавянето на утайки и генераци-
ята на въглеводороди продължава 
през цялата Късна Креда, до среда-
та на Еоцена. По негово време  (Лю-
тес) тектонските движения дооф-
ормят структурите на Балканидния 
ороген, като на места негови сег-
менти полягат върху деформира-
ната платформена периферия 12, 
13 . След този епизод голяма част 
от Северна България остава без 
горноеоценски,  олигоценски и  ран-
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во-навлачни пояса обаче са исто-
рически и стилово различни. Много 
по-обемните  и сложно устроени 

жни Карпати съдържат пореди-
ца от внушителни навлечени маси: 
Супрагетски, Гетски и  Северински 
(среднокреден) навлак, надгражда-
щи  автохтонния  „Данубикум“ 2 . 
Между централната част на ж-
ните Карпати и стабилната, неде-
формирана платформа се оформя 
обширната Гетска депресия, запъл-
нена с  дебели къснокредни и тер-
циерни детритни седименти, които 
се определят като „моласа“. Върху 
тях, в късномиоценско и плиоцен-
ско време, се добавят километрово 
дебели формации на обширния Да-
кийския басейн 16 . На южната пе-
риферия на Мизийската платформа  
лютеската (илирска) орогенна фаза 
изтласква на север алохтона на 
Западия Предбалкан, деформира 
юрско-кредната покривка на ста-
рокимерските блокове в ивицата 
на „преходната зона“ и добавя ам-
плитуда, стил и вергентност на го-
лемите антиформи в Преславския 
Предбалкан. Важна разлика е и 
обстоятелството, че пред пояса на 
Балканидите не се оформя свърза-

ме, за около 25 – 30 млн. години, 
е съществувала добре изучената 
днес  „пред-паратетиска денуда-
ционна повърхност“  17 . Нейният 
релеф се отличава с уникални за 
Мизийската платформа  палеодо-
линни форми, поразяващи въобра-
жението с гигантските си  размери. 
Събраната от различни румънски 
източници информация е анализи-
рана и демонстрирана в цялост от 
T r o nk  2 , който определя дъл-
бочините на врязаните долини до 
3 km  и дори повече, при ширина на 
„главния каньон“ от 40 km ( ). 
По-малки долини са установени и 
на територията на България (  
и 4). На север от р. Дунав долинни-
те трасета  на много места следват 
разседи и разсед-отседи от палео-
генско,  миоценско и плиоценско 
време (тяхната кинематична връз-
ка са навличанията предстои да се 
изучава). Този автор  приема, че 
проявените  в Западна Мизия еро-
зионни феномени, започнали по 
времето на Еоцена, са могли да „жи-
веят“ до Средния Миоцен. Според 
него по-ранните ерозионни долини 
на румънска територия са на реки, 
протичащи в южна посока,  към 
предполагаемо „предбалканско 
понижение“ ( ). Обаче, по времето 
на Средния Миоцен (Бурдигал) по-
соката на реките се обръща към 
север. Причините за  това неедноз-
начно поведение не се разкриват. 
Авторът сочи няколко възможнос-
ти (без да изразява предпочита-
ние), като ги свързва с възникване 
на Балканидния пояс, посторогенно 
издигане на Балкана и Средна гора, 
еоценско  навличане в . Карпати 
и проявата на компресионно или 
флексурно издигане в простран-
ството между двата орогена. Тези 
опции  несъмнено ще бъдат внима-
телно анализирани от румънските 
тектоници, а за българските изсле-
дователи са по-важни събитията, 
носещи последствия за петролната 
геология на собствената ни страна.   

В И Н И В Н ВО-
Н И И Н ОВИ
И И

Продължителното постеоценско 
издигане на платформения реги-
он, който се простира на  запад от 
Северобългарския свод, води към 
разхлабване на вече съществу-

на  форландова депресия,  а някол-
кото синформи върху горнокредни  
карбонати, запълнени с еоценски 
седименти,  биха могли да се трети-
рат като „междупланински пониже-
ния“. Както изглежда, Балканидите 
нямат достатъчно топографска 
амплитуда и подповърхностна 
маса, за да предизвикат значима 
еластична деформация на земната 
кора, като това става пред жните 
Карпати.  

През ранно- и средномиоценско 
време карпатските масиви отново 
се предвижват в южна посока (Пе-
рикарпатски и Субкарпатски покро-
ви), а върху огънатата платформе-
на периферия се отлагат клинове 
от теригенни утайки. Огромното ст-
рупването на алохтонни структури 
и палеогенско-миоценски детритни 
наноси върху северната окрайнина 
на Мизийската платформа може да 
бъде причината, довела  до издига-
не на нейните южни терени,  където 
липсват горноеоценски, олигоцен-
ски и ранномиоценски седимен-
ти.  В  западната („Влашка“) част 
на Мизийската платформа през 
къснопалеогенско-миоценско вре-
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ващата  тук пукнатинно-разломна мрежа, като към 
нея се добавят и нови дизюнктивни нарушения. Кар-
тираните по космически фотоснимки линеаментни  
конфигурации в западната половина на С. България 
нямат сходство с доказаните разломни граници в 
дълбоките  структурни етажи 14, 15 . Последовател-
ните епизоди от различни по мащаб и ориентация 
стресови събития предизвикват в триаските  карбо-
натни задруги  специфичен за крехките среди „ аска-
ден модел” на миграция на пластовите флуиди 18 . В 

една или друга степен, множество от макро-, мезо-  и 
микроатрибути на стресираните  скални задруги ус-
корява вертикалната миграция и спонтанната диси-
пация на подвижните флуиди, обитаващи зоната на 
„нефтения прозорец”. Най-явен пример за мащабен 
материален трансфер в ново време по вертикални 
трасета в Мизийската платформа представлява  по-
редицата от вулкански апарати с базалтови тела по 
„погребан” безамплитуден разсед или отсед, между 
Свищов и Сухиндол. Тяхната  K-Ar възраст се опреде-

               М  
          

       И          Д  М
        



О О И

42 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    2/2020

ля  на 19-23 МА, а самата вулканска 
дейност е протекла в субаерална 
среда 19 . Има и други, не така оче-
видни  свидетелства за вертикален 
пренос на веществен материал  и 
енергия, които са доловими  чрез  
приборна (инструментална) диаг-
ностика и подлежат на дедуктивна 
интерпретация.  

Физическите дисипационни про-
цеси (филтрация и  дифузия) в 
геоложката среда, закономерно 
наследяват появата на полета с 
аномално висока въглеводородна 
концентрация, каквито са въгле-
водородните залежи. Това се из-
ползва при геохимичните методи 
за търсенето на залежи, картиращи 
количествата на молекули-мигран-
ти в близки до земната повърхност 
среди.. Особено ефективни се оказ-
ват сезонните  газо-геохимични 
картировки  в СССР по образува-
ните снежни покрови. През 80-те 
години на миналия век и в нашата 
страна са проведени опитно-мето-
дични газо-геохимични профили-
рания, по методика на Всесъюзния 
научно-изследователски институт 
по ядрена геофизика и геохимия 
(ВНИИЯГ). При този подход, чрез 
мобилни сонди, се опробват  из-
държани по площ  плитко лежащи 
стратиграфски хоризонти. Към раз-
войната база на Предприятието за 
геофизични проучвания и геоложко 
картиране (ПГП и ГК) в гр. Плевен 
е организирана Геохимична група 
(р-л П. Михайлов), съставена от ав-
тосондажен отряд и стационарен 
комплекс за дегазация и газови 
анализи, под методично ръковод-
ство на съветски специалисти. Изу-
чен е голям район по мрежа от дос-
тъпни за автосондите пътища, но 
площни или пръстеновидни  анома-
лии от газове-мигранти,  индикира-
щи наличие на залежи в дълбочина, 
не са закартирани, но са набеля-
зани  линейни такива (обикновено 
свързвани с разломни нарушения).  
Тъй като по това време много ин-
тензивно се проучват лежите в Кне-
жанския структурен блок, на този 
напрегнат  „производствен фон” по-
лучената геохимична информация 
остава без дължимото внимание 
и методиката е счетена за неефек-
тивна.  След изтеклите десетилетия 
това прибързано заключение тряб-
ва да отпадне, тъй като  нейната 
неефективност е резултат от някои 

негативни логистични обстоятел-
ства. Оказва се,  че в тази част на 
Северна България всички промиш-
лени залежи се разполагат изцяло 
или частично под обитавани селищ-
ни системи. Това се констатира  още 
при първите открития в началото 
на 60-те години, под землищата на 
Чирен и Долни Дъбник. По-късно, 
това  „съжителство” се утвържда-
ва като устойчива тенденция и от 
следващите откритията при Долни 
Луковит, Староселци, Писарово, 
Ъглен, Деветаки и накрая -  под Бу-
тан ( ).  Казано по друг начин, 
върху  всеки терен със значителен 
по размер въглеводороден залеж,  
в днешно време намираме различ-
но разгъната селищна система. В 
тази вече благоустроената среда 
Геохимичната група на ПГП и ГК не 
е могла да разполагала  сондажни 
площадки  (по разбираеми съобра-
жения и ограничения). Така,  площи-
те с очаквани  въглеводороди-миг-
ранти над залежите остават  извън 
маршрутните трасета на  сондаж-
ния отряд. 

Описваната ситуация изглежда 
като зададен от природата тест, 
който днешните наследници на 
някогашните първи  заселници по 
тези земи просто не забелязват.  В 
същност, нашите предци са  били 
доста по-съобразителни,  подбирай-
ки терени за постоянно обитаване, 
които не задържат дебела снежна 
покривка. Точно такива са площите 
над големите по размери залежи, 

които са резултат от протичащи фи-
зически процеси на флуиден транс-
порт, в спрежение с конвективен и 
кондуктивен топлинен пренос към 
повърхността. Тези процеси се 
осъществяват по тектонски и/или 
стратиграфски обусловени пътища 
за миграция на възходящи  дълбо-
чинни флуиди. Ефектът от тяхното 
действие в минали епохи се под-
сказва от относително повишената 
рефлексия на витринита над някои 
локални  „хидродинамични прозор-
ци”, което е рано установено по въ-
гленосните долноюрски седименти 
на Бачийщенската свита 20 . Пак 
по това време е отчетено  и при-
съствието на въглеводородните за-
лежи  с  големи размери върху ха-
рактера на съвременното топлинно 
поле. Добър пример предоставят 
сондажите,  термометрирани  в 
района на Долни Луковит, където 
на дълбочина 3000 m разликата 
между температурите в контура на 
залежа и извън него  достигат 8 оС 
(нагоре по стратиграфския разрез 
тези разлики постепенно нама-
ляват). При малките  акумулации 
(Голямо Пещене, Бели извор) оба-
че такова явление не се забелязва 
21 . Тук трябва да се подчертае, че  

размерите на залежите се намират 
в съответствие с мащабите  на въз-
ходящите масо- и топлотранспорт-
ни процеси, които фактически ги 
създават, разбира се,  под  трудно 
проницаеми задруги.  Същите тези 
процеси, са причината за наличие 
на терени  с бързо топяща се снеж-
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на покривка, предпочитани като ха-
битати за трайно заселване. В при-
родата идеални флуидоупори няма, 
но съществува достатъчно широк 
набор от скални видове, които про-
пускат най-малките по размери мо-
лекули на водорода, хелия и водата, 
а задържат два, три и повече пъти 
по-едрите такива на различните 
класове въглеводороди, натрупва-
щи се под подобни бариери.   

В Н О Н Н -
ИОННИ О И

В резултат на тектонската инверсия, 
след Еоцена, в триаските и юрските 
формации от „нефтения розорец” в  
разглежданата област се прекратя-
ва въглефикацията на разсеяното 
органично чно вещество, съответно 
– и образуването на въглеводоро-
ди. До „ илирския преврат” скалите 
на триаския карбонатен комплекс 
(Искърска група) са постигнали до-
лната част на „нефтения прозорец“, 
докато долно-средноюрските таки-
ва остават предимно в неговото на-
чало. Тектонската инверсия, която 
има километрово измерение, силно 
охлажда мезозойските седименти 
и отчетливо фиксира съвременните 
граници на катагенната зоналност 
в централната част на С. България. 
По  референтни долноюрски се-
дименти витринитовата рефлексия 
нараства от диагонала Гиген-Биво-
ларе-Върбовка  (с o около 0.5 % 

o ) на юг и запад  (до 1,3 % o).  В 
сегашно време плътностите на по-
върхностния топлинен поток в те-
рените на често разломената плат-
форма широко варират - от  65 до 
87 Wm2 22 , както силно се менят 
в дълбочина и  стойностите на раз-
личните изотермични граници.     

Изготвените по-рано  модели на 
термична еволюция за перспек-
тивните триаско-юрски формации 
определят продължителен времеви 
интервал за интензивна генерация 
в тях на течни и газообразни въ-
глеводороди. Някъде този  процес 
може да е започнал още към края 
на късния триас, но той придобива 
най-широк мащаб през Кредата 3, 
23 . Големият Дъбнишки вал в Пле-
венския структурен блок  (с триаски 
карбонатни колектори) е изграден 
по-рано и неговите сводов тип ка-
пани са били готови да приемат и 
задържат въглеводороди, блужда-

и „Староселци” съвпадат - по 0.65 % 
o  10 . Пясъчниците на Костинска-

та свита от източната половина на 
зоната търпят колебливо задигане 
в И посока, постигайки максима-
лен напредък между две те ерози-
онни възвишения -  под с. Гостиля 
и Долни Луковит 5, фиг. 43  и 44 . 
Горнището на  свитата в прободите 
на Р-15 и Р-55 е с около 200 – 300 m  
по-високо в теменната част на Бър-
дарогеранска площ. От схематични-
те палеотектонски реконструкции 
( ) се вижда, че капанът при 
Долни Луковит е възникнал срав-
нително късно. Доста по-рано (през 
кредно време),  в участъка на изток 
от с. Бърдарски геран и на запад от 
сондажите Р-15, Р-16, Р-18 и Р-26  
(от едноименната проучвателна 
площ)  е съществувал  обширен сво-
дов капан, усложнен с преходи на 
пясъчниците в глинесто-алеврито-
ви литотипи  24, 25 . Главен колек-
тор на въглеводороди в зоната е 
Костинската свита, но и в по-стари 
седименти има малки сателитни за-
лежи. Такива са доказани на площ 
„Маринов геран”  в среднотриаски 
карбонати 26 , а също и в горнотри-
аски пясъчници на площ „Старосел-
ци”.  В  западната част на зоната са 
прокарани повече от 50 сондажа, 
но това голямо множество доказва 
само няколко  малки акумулации, 
попадащи в широк ореол от биту-
мосъдържащи долноюрски пясъч-
ници. Тази ситуация е фактически 
портрет на един рано възникнал, 
но вече разформиран голям залеж, 
а някои косвени данни с палео-гео-
мофоложка природа сочат и време-
то на този процес. 

Вече споменатите дълбоко скулп-
тираните  ерозионни долини в 
пред-миоценската денудационна 
повърхност са били забелязани 
още в началото на 60-те години 
(Динков и др., 1962-1963, Геофонд). 
Тези и други ранни сведения са ин-
тегрирани с по-късна сондажна и 
геофизична информация 14 , при 
което са очертани контурите на 
три най- големи  ерозионни форми 
- Ломска, Козлодуйска и Сомовит-
ска (  и 4).  От запад на изток 
те стават по-дълбоки и в широката 
Сомовитска (Божуришка или Бръш-
лянишка)  долина се достига до 
долнокредни формации.  Дебели-
ните на запълващите нейните раз-
клонения  сарматски седименти са 

ещи в огромния карбонатен ком-
плекс по гъста мрежа от диаклази 
и  разломи. Експулсионните фази 
на въглеводородите от майчините 
пластове и пачки са стимулирани 
по-късно, от стресови тектонски 
събития, следвайки специфичен за 
тази среда „каскадния модел” 24 . 
Дори в най-ново време, към съ-
ществуващите залежи могат да се 
движат порции от нефтени и газо-
образни въглеводороди, в унисон 
с дискретно или серийно проявани 
сеизмогенни  колебания, ревербе-
рации и сътресения. 

По друг начин изглеждат мигра-
ционните процеси в Кнежанския 
блок, където въглеводородните 
акумулации се намират не само в 
триаски колектори, а предимно в 
регионален по разпространение  
долноюрски кластичен резерво-
ар (Костинска свита). Залежите в 
блока  са локализирани в няколко 
проучвателните площи: „Маринов 
геран”, „Бърдарски геран”, „Долни 
Луковит” и „Староселци”, оформяй-
ки архитектурно еднотипна проду-
ктивна зона.  Същата илюстрира 
много добре влиянието на  новата 
тектоника върху  латералната миг-
рация на пластовите флуиди в ос-
новния природен резервоар - Кос-
тинската свита. 

В НО ВО Н
Н И И

Н ОВИ И И

Акумулационната зона „Бърдарски 
геран – Староселци”  се заражда 
около ерозионно изработени по-
зитивни форми на древен релеф с 
разновъзрастов триаски субстрат, 
покриван от детритни долноюрски 
наслоения. В източната част на 
зоната основните колектори на 
Костинската свита изклинват по 
криволинейна граница, очертана 
от „носове и заливи” в палеореле-
фа. На СИ и И , в Гигенския блок и 
Новаченската моноклинала,  дол-
но-средноюрските  наслаги изтъня-
ват и  изчезват в резултат на пред-
каловските емерзионни фази.  До 
времето на Еоцена  литогенезата на 
долноюрските пясъчници по цялата 
дължина на зоната е  била изравне-
на, като средните стойности на ви-
тринитовата рефлексия  в площите 
„Бърдарски геран”, „Долни Луковит” 
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сондажно проследени (от автора на 
тези редове)  във връзка с търсе-
нето на лигнитни въглища. Странно 
е, че  на север от р. Дунав  тя губи 
изразителност, а и дълбочината на 
доловените  ерозионни  форми сил-
но намалява 2 . Генерализираната 
посока на трите големи долини е 
към С- СЗ, а  праволинейните им 
очертания сочат за бавно задигане 
на субстратния терен, което не пре-
вишава скоростта на вертикалната 
ерозия. Съгласно схващанията на 
T r o n  2  долините у нас тряб-
ва да принадлежат към  „втора гене-
рация ерозионни форми”, осъщест-
вена през Ранния Миоцен. Данни за 
по-ранни и различни по естество и 
морфология  големи палео-долин-
ни  системи у нас няма, а наблюда-
ваните в границите на Предбалкана 
ерозионни форми са фактически 
на притоци към погребаните голе-
ми такива.  Увлечената в издига-
не  българска територия показва 
нарастващи в източна посока гра-
диенти, при което в суб-паралелно 
ориентираната  нефтосборна зона 
„Бърдарски геран – Староселци” 
се променя наклона на основния 
природен резервоар (Костинска 
свита). Това събитие  компромети-
ра капана на възникналия по-рано 

транение върху тук разглежданата  
част от Северна България засяга и 
зоната „Бърдарски геран – Старо-
селци”, но в една неголяма степен, 
при което реализираните вертикал-
ни движения не  компрометират ка-
пана в участъка на Долни Луковит, 
който запазва масата от акумули-
рани в него въглеводороди.    

И ВО И

l Поредицата тектонски движе-
ния в З част на Предкарпа-
то-Балканския нефтогазоносен 
басейн  през мезозойско и нео-
зойско време са причина за поя-
вата в западната част на Север-
на България  разнообразни по 
мащаб и стил локални структур-
ни форми и регионални планове. 
Последствията за петролната 
геология от проявата на поре-
дица  тектонски фази са вече 
разглеждани в една или друга 
степен. Най-малко са изучени 
неотектонските процеси и явле-
ния, от къснопалеогенско-ран-
номиоценския хрон.  Мащабната 
емерзия и ерозия на платформе-
ните терени между жните Кар-
пати и Балканидите, започнала 
след Еоцена, произвежда хиатус 
с размер на 25-30 млн години, 
разхлабвайки съществуващата 
пукнатинна мрежа и добавяй-
ки към  нея нови дизюнктиви. 
Охлаждането на земните недра 
прекратява  производството 
на въглеводороди в обхвата на 
„нефтения прозорец“, като съще-
временно  ускорява вертикална-
та миграция на пластови флуи-
ди от дълбоко лежащи природни 
резервоари и капани към земна-
та повърхност.

l Проведената в продуктивния  ра-
йон на С. България геохимична 
картировка през 80-те години на 
миналия век не успява да  очер-
тае площни или пръстеновидни 
аномалии над значителните по 
размери залежи, тъй като върху 
тях са разположени  обитавани  
градски и селищни системи (Чи-
рен, Бутан, Долни Лукови, Ста-
роселци,  Долни Дъбник, Ъглен, 
Деветаки). Тези неслучайни 
„симбиози“ показват, че нашите 
предци са подбирали места за 
заселване, които не задържат 
дебела снежна покривка. Та-

(към края на Долната Креда) голям 
залеж в нейния западен участък. 
Новият структурен план позволя-
ва на много от вече акумулирани-
те в него запаси от нефт и газ да 
мигрират на И- И, към капана, 
образуван в землищата на сели-
щата Долни Луковит и Староселци 
( ).  Днешните  малки натруп-
вания в западната част на зоната 
са остатъци от по-голямата пър-
вична акумулация. Нейните външ-
ни контури може да се трасират по 
данни от масовите битуминоложки 
анализи, доказващи високи  съдър-
жания на хлороформени екстракти 
в резервоарните пясъчници на зна-
чително по-широка площ.  

Разглеждайки географската карта 
в тази част на Северна България се 
вижда, че  генерализираната ориен-
тация на съвременните корита на 
реките Лом, Цибрица, Огоста, Искър 
и Вит, разработени в кредно-терцие 
рни формации, сочи на  С-СИ. Тази 
нова посока на посока на долинни-
те оси се дължи отново на прояве-
ни главно в Румъния вертикални 
движения, където се оформя голя-
мата Дакийска депресия с късно-
миоценско-плиоценско запълване 
16 . Нейното постепенно разпрос-

            
          

        Д    
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кава не може да съществува дълго време върху 
терени с продължаващи да функционират масо- и  
топлотранспортни процеси, които фактически са 
първопричината за появата на самите въглеводо-
родни залежи.   

l Развитието на дълбоко скулптиран  предсармат-
ски релеф се предизвиква от диференцирани 
вертикални движения, чийто обхват илюстрират 
трите големи речни палеодолини – Ломска, Козло-
дуйска и Сомовитска. Те  имат С-СЗ ориентация, 
сочеща задигане на палеорелефа в - И посо-
ка, което пък води към промяна на регионалните 
структурни планове по дълбоколежащи литостра-
тиграфски граници. Това събитие  причинява  ма-
щабна латерална миграция на пластовите флуиди 
и релокация на въглеводородните акумулации в 
зоната Бърдарски геран - Староселци. Повечето  
от въглеводородите, натрупани бива  през  кредно 
време в капана северно  от гр. Кнежа  (под проуч-
вателните  площи „Бърдарски геран” и „Маринов 
геран”) биват  пренесени в И- И посока, като съз-
дават икономически значимото Долнолуковитско 
находище,  с  един основен залеж в Костинската 
свита и по-малки сателитни такива  (в по-стари 
колектори). 

l Новата тектоника играе разнопосочни роли за пе-
тролната геология на Северна България. От една 
страна тя прекратява генерацията на нефт и газ 
в седиментните формации от „нефтения прозо-
рец“, но пък улеснява вертикалната и латерална-
та (вътрешнорезервоарна) миграция на пластови 
флуиди (вода, нефт и газ).   
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Проф. дтн инж. Стоян 
Георгиев Христов е 
роден на 4 юли 1933 г. 
в с. Хан Аспарухово, 
област Стара Загора. 
Завършва средното си 
образование в Стро-
ителния техникум в 
Стара Загора, отбива 
военната си служба 
и постъпва във Вис-
шия минно-геоложки 
институт (ВМГИ) - 
сега Минно-геолож-
ки университет (МГУ 
„Св. Иван Рилски“). 

Дипломира се в специалността „Маркшайдерство“ 
през 1960 г. Веднага след това започва работа като 
маркшайдер в р-к „Трояново-2“, ДМП „Марица-из-
ток“. Рудникът е в началната си фаза на строител-
ство и развитие. Кадрите са млади и неопитни, а 
геологията на минното поле е сложна и недостатъч-
но проучена, поради което минно-добивните работи 
са съпътствани от сериозни свличания на руднич-
ните бордове. Със своите знания и умения младият 
инж. Христов се налага бързо и израства като главен 
маркшайдер и година след това става зам.-директор 
по техническите въпроси на рудника. По същото вре-
ме той завършва второ висше образование със спе-
циалност „Минна електромеханика“. През 1965 г. се 
завръща във ВМГИ като асистент в катедра „Открито 
разработване на полезни изкопаеми“. От 1968 г. до 
1973 г. е началник на База за техническо развитие 
на „Мрамор – гранит“, с. Владая, София. Паралелно 
с това е аспирант при проф. Арсентиев в Минната 
академия, Ленинград (Санкт Петербург), преподава 
във ВМГИ, чете лекции и води упражнения по открито 
разработване на полезни изкопаеми. Изключително 
работоспособен и целеустремен, той успешно защи-
тава през 1971 г. дисертацията си в Ленинград и му е 
присъдена научната степен „Кандидат на технически-
те науки“ (сега „Доктор“). През 1976 г. е избран за до-
цент във ВМГИ. Като експерт-консултант е привлечен 
към Министерство на енергетиката. 

Проблемите, свързани с оразмеряването на работни-
те и неработните бордове на рудниците и насипищата 
са предмет на повечето му научни изследвания и пуб-
ликации. Участва активно във Висшите технико-ико-
номически експертни съвети с рецензии и становища 
по време на разработването и при защитата на важни 
проекти за технологичното развитие на открития до-
бив на въглища и медни руди в България. През 1989 
г. защитава докторска дисертация на тема: „Техноло-
гични проблеми при развитие на минните работи в 
откритите рудници“. Присъдена му е научната степен 
„Доктор на техническите науки“. През 1990 г. е избран 

за професор в МГУ „Св. Иван Рилски“, катедра „Откри-
то разработване на полезни изкопаеми“.

Проф. дтн Стоян Христов организира, ръководи и про-
вежда научни изследвания и консултира проектни ре-
шения за развитие на минните работи, устойчивостта 
на откосите и рекултивацията на открити рудници и 
кариери на територията на:

– Република България: Мини „Марица-изток“ ЕАД, 
рудниците „Бели брег“, „Асарел“, „Медет“, „Елаците“, 
„Кремиковци“, „Станянци“, „Христо Ботев“ – Бобов 
дол, кариера за мергел „Дурхана“, кариера за пя-
сък „Дренака“, кариера „Пет могили“ и др.

– Република Македония : рудниците „Бунарджика“, 
„Вршник“ , „Ржаново“, „Бучим“, кариера за варовик 
„Гьоврево“, кариера за пясък „Любош“, циментар-
ница „Уйсе“ – гр. Скопие.

– Турция : рудник „Чан“.

– Сърбия : рудниците „Бор“, „Колубара“, „Костолац“.

Проф. дтн Стоян Христов е автор на много учебници, 
учебни помагала и монографии в областта на про-
ектирането, строителството и разработването на от-
крити рудници и кариери. Автор е на десетки докла-
ди, статии и рецензии в областта на открития добив. 
Многобройни са възпитаниците на проф. дтн Стоян 
Христов. През времето на своята научна и преподава-
телска дейност е ръководил много дипломанти, спе-
циализанти и докторанти, които се реализират като 
водещи минни специалисти, ръководители на големи 
минни дружества, професори. 

През 50 годишната си производствена, научна и пре-
подавателска дейност той е бил: член на академичния 
съвет на МГУ „Св. Иван Рилски“; член и секретар на 
Специализирания научен съвет по „Минни науки“ към 
ВАК; член на Управителния съвет на Научно-техни-
ческия съвет по минно дело, геология и металургия; 
секретар и председател на териториалното ръковод-
ство по Минно дело, геология и металургия на ФНТС, 
гр. София; член на УС на ФНТС, гр. София; действите-
лен член на Международната академия по минерални 
ресурси, Москва, Русия; академик на Международна-
та академия по екология и безопасност на природна-
та среда, Санкт Петербург, Русия; член на редакцион-
ния съвет на списание „Минно дело и геология“.

През многогодишната си научна и обществена дей-
ност проф. дтн Стоян Христов е взел участие в над 
150 национални и международни научни конферен-
ции, симпозиуми и конгреси, посветени на минното 
дело и на минерално-суровинната индустрия. Ос-
новател е на Научно-техническата конференция с 
международно участие по проблемите, задачите и 
новостите в технологиите по открит и подводен до-
бив на полезни изкопаеми, която се превръща в тра-
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диционна със своята 35 годишна история. Този прес-
тижен научен форум с участието на значителен брой 
учени от чужбина се утвърди като Международна 
конференция по открит и подводен добив на полез-
ни изкопаеми. Проф. дтн Стоян Христов е създател и 
почетен председател на Организационния комитет на 
тази конференция. 

Над 20 години е член на комисия на Световната мар-
кшайдерска организация (IS ).

За своята многостранна, научна, преподавателска и 
обществена дейност проф. дтн Стоян Христов е удос-
тоен със следните отличия и награди: златен медал 
„Проф. Асен Златаров“ на ФНТС; почетен член на Фе-
дерацията на научно-техническите съюзи в България, 
грамота на ФНТС за многогодишна обществена дей-
ност в организиране и популяризиране на научните 
знания в Република България; заслужил миньор на 
НТС по МДГМ; почетен член на НТС по МДГМ; юби-
лейна грамота за активна съюзна дейност по повод 
125 години ФНТС; орден „За заслуги в науката“ от пре-
зидиума на Международната академия на науките 
по екология и безопасност, 28.07.2011 г.; плакет за 

заслуги от КИИП, София-град, 29.02.2012 г.; награда 
за заслуги при строителството и експлоатацията на 
Мини „Марица-изток“.

Целият съзнателен живот на проф. дтн Стоян Христов 
е посветен на развитието на минната наука, на обуче-
нието на знаещи и можещи минни инженери, способ-
ни да решават сложните проблеми по оразмерява-
нето на рудничните бордове, усъвършенстването на 
минните технологии за ефективно разкриване и доби-
ване на полезните изкопаеми, необходима суровина 
за българската енергетика и минната промишленост.

Всички колеги от Научно-техническия съюз по минно 
дело, геология и металургия сме благодарни на съд-
бата за възможността да работим с проф. дтн Стоян 
Христов дълги години. Благодарни сме, че познава-
хме един добър, достоен човек, изтъкнат специалист 
и общественик, който е допринесъл изключително 
много за българската минна индустрия, за образова-
нието и обществената сфера.

Научно-технически съ з по 
минно дело, геология и металургия

Проф. Стоев е роден на 
29.11.1931 г. в гр. Хас-
ково. Завършва Мин-
ния институт в Днепро-
петровск през 1954 г. 
Във ВМГИ постъп-
ва като асистент през 
1954 г., през 1961 г. ста-
ва първия доцент по 
обогатяване на полез-
ни изкопаеми, а през 
1969 г. – професор. През 
1980 г. придобива науч-
ната степен „доктор на 
науките“. През периода 
1962 – 1976 г. е ръково-

дител на катедра „Обогатяване на полезни изкопае-
ми“, първия избран ръководител на катедрата след 
доц. Найден Радев. През 2011 г. е награден за цялос-
тен принос към катедра „Обогатяване и рециклиране 
на суровини“ и утвърждаването  като съвременна 
образователна институция, за дейността му като 
учен, преподавател и изследовател. 

Проф. Стоев беше неизчерпаем източник на ориги-
нални идеи и имаше огромен брой публикации и ав-
торски изобретения. Огромна по обем е и неговата 
научно-изследователска и приложна дейност. Той ак-
тивно участваше в дейността на Балканските конфе-
ренции и беше популяризатор на научните новости и 
достижения. Създател и ръководител на Лаборатория 

по виброакустични технологии и тяхното приложение 
за интензификация на обогатителните процеси.

Под неговото научно ръководство израснаха много 
млади кадри, той създаде научна школа от последо-
ватели. Под негово ръководство бяха подготвени и 
защитени дисертации на двама доктори на техниче-
ските науки и голям брой доктори (кандидати на тех-
ническите науки). 

Проф. Стоев беше ерудиран специалист по обогатя-
ване на въглища и неметални полезни изкопаеми, 
признат не само в България, но и в чужбина. Владе-
еше  английски, руски и турски език. Като гостуващ 
преподавател проф. дтн Стойчо Стоев е провеждал 
лекционни курсове по обогатяване на полезни изко-
паеми в редица университетски центрове (Норвегия, 
Латвия, Германия, Турция и др.) 

Като преподавател проф. Стоев написа голям брой 
учебни помагала. Неговата информираност правеше 
лекциите му интересни и изключително полезни за 
студентите. Студентите го обичаха и уважаваха. 

Като човек, проф. Стоев беше изключително скромен 
и контактен. Ще го запомним с неговата доброта, ус-
мивка и готовност да помага на всички. Проф. Стоев 
ще живее в паметта на всички нас, който го позна- 
вахме, уважавахме и обичахме. 

Катедра „Обогатяване и  рециклиране на суровини“
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