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Уважаеми членове на НТС по МДГМ,  
Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на НТС по минно дело, геология 
и металургия и лично от мое име ви поздравявам с настъпващите 

Великденски празници и ви пожелавам 
здраве, благоденствие, хармония и доброта! 

Честит и светъл Великден!
Д-р инж Кремена Деделянова  

Председател на НТС по МДГМ

По случай светлите Великденски празници 
Управителният съвет на БМГК  

ви пожелава здраве, благополучие и спокойствие в дома ви!
Проф. дтн инж. Николай Вълканов

Председател на УС и на БМГК
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми служители, работници и партньори 
на „Мини Марица-изток“ ЕАД, 

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО! 
Нека светлият християнски празник озари домовете Ви 

и изпълни душите Ви с радост, а сърцата Ви с човеколюбие. 
Бъдете вдъхновени от надежди за по-добри дни 

и вяра в силата на добротата и съпричастността. 
На Вас и Вашите семейства пожелавам 

крепко здраве и благоденствие! 

Андон Андонов
Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

 

НАЙ-СЪРДЕЧНО ПОЗДРАВЯВАТ С ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО

всички работници, специалисти и мениджъри 
от дружеството,

     както и многобройните ни делови партньори!

НЕКА СВЕТЛИЯТ ВЕЛИКДЕН НИ ДОНЕСЕ ЗДРАВЕ 
И СИЛИ, С КОИТО ЗАЕДНО ДА ПРЕОДОЛЕЕМ 

ВСИЧКИ ИЗПИТАНИЯ!  

НЕКА БЪДЕМ ДОБРИ И ДА СИ ПОМАГАМЕ!

НЕКА ЩАСТИЕТО И ЛЮБОВТА ДА СЪПЪТСТВАТ 
ДНИТЕ НИ!

ДА СВЕДЕМ ГЛАВИ И ПРЕД ПОДВИГА 
НА ГЕРОИТЕ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ, КОИТО 

ВЪЗКРЕСИХА БЪЛГАРИЯ!

Честито Воскресение Христово! 
Бъдете здрави и щастливи! 

Нека в семействата Ви има мир, топлина и 
разбирателство. Трапезите Ви да са пълни, 
а сърцата изпълнени с любов и спокойствие.  

Нека вярата в доброто донесе благополучие на всички.  
Честит Великден! 

Проф. д-р инж. Илия Гърков
Изпълнителен директор на 

Дънди Прешъс Металс за България



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
пожелава на всички възпитаници, преподаватели, 
колеги и партньори, 
крепко здраве, вяра в доброто и благополучие.

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



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Д-р инж. Владимир Вутов

Изпълнителен директор

Уважаеми колеги и партньори, 

Сърдечно Ви поздравявам по повод 

настъпващите Великденски празници!

Пожелавам Ви тези светли дни да Ви 

донесат хармония, вяра и благополучие!

Желая на Вас и семействата Ви

здраве и успехи!

Светъл Великден!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С наближаването на един от най-светлите 
Християнски празници, екипът на 

Мегатрон пожелава на всички крепко здраве, 
благоденствие и просперитет! 

Нека са чисти мислите и делата ни, да бъдем 
по-добри, по-силни и по-сплотени, за да 

преодолеем тези трудни времена!

СвСветли Великденски празници!
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ПОДПИ АН Е НОВИЯТ ОТРА ЛОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ 
ДОГОВОР ЗА МИНЕРАЛНО УРОВИННАТА ИНДУ ТРИЯ
НА Б ЛГАРИЯ

На 2  януари тази година 
Българската минно-гео-
ложка камара и миньорски-

те синдикати подписаха предо-
говорения Отраслов колективен 
трудов договор за минерално-су-
ровинната индустрия в страната. 
Документът е приложим за всич-
ки заети в този важен за иконо-
миката на България отрасъл.

В началото на 2021 г., от миньор-
ските федерации НСМ и СМ  
„Подкрепа“ постъпиха предложе-
ния за промени в някои от клау-
зите на Договора от 201  г..

На база на техните предложения-
та стартираха консултации с чле-
нове на постоянните комисии „ о-
вешки ресурси“, „Право и етика“ 
на Българската минно-геоложка 
камара и ръководствата на по-го-
лемите добивни дружества, след 
което се проведоха срещи и с 
председателите на миньорските 
федерации за обсъждане на пър-
воначално предложените проме-
ни. В резултат на консултациите и 
преговорите, се стигна до следни-
те ревизирани предложения, кои-
то бяха одобрени от УС на БМГК и 
с които са съгласни и двете стра-
ни синдикати и работодатели

Постигнато е съгласие по следните 
предложения за промени

l л. 40 7  В случай на пандемия, ра-
ботодателят осигурява необходими-
те предпазни средства предпазни 
маски, шлемове, ръкавици, защитно 
облекло, дезинфектанти и др. , как-
то и необходимите организационни 
мерки за опазване здравето на ра-
ботниците и служителите. В случай, 
че страните по КТД вземат решение 
за организиране и провеждане на 
изследвания и или тестване на ра-
ботници и служителите в съответно-
то дружество, работодателят поема 
разходите за това.

l л.  4  Синдикални дейци, избрани 
на щатни длъжности в ръководните 
и контролните органи на синдикал-
ните организации-страна по догово-
ра, се възстановяват от работодате-
ля след изтичане на мандата им на 
длъжността, която са заемали преди 
избора.

l Параграф 7 от Заключителните раз-
поредби

 Страните по ОКТД на основание
чл. 1 б, ал. 4 от КТ могат да поискат 
от Министъра на труда и социалната 
политика да разпростре прилагане-
то на ОКТД във всички дружества 
и дейности, посочени в чл. 4, ал. 1, 

включително и тези в ликвида-
ция. след чл. 1 б, ал. 4 от КТ се 
добавя думата могат .

Преформулирани са следните пред-
ложения

l Нов чл. 32 а (или нов чл. 33)

 С колективен трудов договор в 
дружествата може да се договаря 
по-голяма продължителност на 
извънредния труд, но не повече 
от 300 часа през една календарна 
година.

l Член 41 /2/ Стойността на без-
платната храна и/или добавките 
към нея не може да бъде по-мал-
ка от 5,50 лв. на отработен ден, а 
за работещите при подземни ус-
ловия, не по-малка от 7,00 лв. на 
отработен ден.

От името на работодателите Отра-
словият колективен трудов договор 
бе подписан от председателя на 
Управителния съвет на Българската 
минно-геоложка камара проф. дтн 
инж. Николай Вълканов. От страна 
на синдикатите подписи положиха
инж. Валентин Вълчев, председател 
на едерация на независимите син-
дикати на миньорите към КНСБ и 
инж. Владимир Топалов, председател 
на Синдикална миньорска федера-
ция „Подкрепа”.

Отрасловият колективен трудов 
договор е първия браншови колек-
тивен трудов в страната, подписан 
след промените през 1  г. С него-
вото подписване се установява нов 
модел на ефективен и конструкти-
вен социален диалог в добивния от-
расъл, който продължава и до днес.

Отрасловият колективен трудов до-
говор  се отнася за отрасъл „Проуч-
ване, добив и преработка на мине-
рални суровини”. Неговото действие 
е за срок от две години. С него се 
уреждат въпросите на трудовите и 
осигурителните отношения – дохо-
ди, трудова заетост, социално об-
служване, условия на труд, социално 
партньорство. 

БМГК
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В края на месец март „Дънди 
Прешъс Металс“ официално 
обяви, че се удължава екс-

плоатационния срок на рудник „ е-
лопеч“. Нетният прираст на запаси е 
10 , което се равнява на ,  млн.  
и надхвърля иззетото през 2020 го-
дина количество руда с 1,7 млн . 
Това означава, че през 2020 г. ком-
панията успя да компенсира из-
зетите запаси с нови и така, екс-
плоатационния срок на рудника се 
удължава с две години. 

Инж. Цветомир Велков, оперативен 
директор на „Дънди Прешъс Металс 

елопеч“ ЕАД коментира, че обяве-
ното удължаване на „живота“ на руд-
ника идва в резултат на прекрасно 
свършената работа на оперативния 
екип в дружеството и конкретно еки-

 ИЛАТА НА ЕКИПА И „Д НДИ ПРЕ  МЕТАЛ “ 
УД Л АВА ИВОТА НА РУДНИК „ ЕЛОПЕ “

Пре  2020 г. Д нди Пре с еталс  спя да компенсира и етите апаси с нови

„Удовлетворен съм, че благо-
дарение на силата на екипа 
и добре свършената рабо- 
та от всички звена, компа-
нията отговаря успешно на 
изискванията на пазарите 
и динамиката на времето, 
в което живеем и работим. 
Удължаването на експлоа-
тационния срок на рудник 
„Челопеч“ означава отво-
рен хоризонт и осмисля 
всички положени усилия.“ – 
заяви инж. Цветомир Вел-
ков, оперативен директор на 
„Дънди Прешъс Металс ело- 
печ“ ЕАД.
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път, ангажиран с експлоатационно-
то проучване. 

Инж. Велков разясни, че „Дънди Пре-
шъс Металс елопеч“ целенасочено 
инвестира в проучвателни дейности, 
откакто извършва дейност в стра-

ната. В допълнение през 2020 г. е 
реализиран международен проект 
с участието на екипи от България и 
Торонто, в който в детайли са били 
разгледани и анализирани допуска-
нията, при които се дефинират мине-
ралните ресурси  били са проиграни 

Уникален за Балканите про-
ект интегрира в обща ин-
формационна система про-

бивно-взривните минни дейности 
заедно с дигитален геоложки, струк-
турен и хидрогеоложки модел на на-
ходище „Асарел“, съобщи начални-
кът на рудника инж. Иван Андреев. 
Той посочи, че такава интегрирана 
информационна система имат само 
водещите минни компании в света. 
В „Асарел-Медет“ системата ще об-
хваща всички процеси, за които от-
говарят отдел „Минно инженерство“ 
и звено „Пробивно-взривни работи“ 
на рудник „Асарел“ – от геоложки-
те проучвания и изготвянето на ак-
туален геоложки блоков модел на 
находището, през планирането на 
минните дейности и проектиране-
то на пробивно-взривните работи, 
до отчитането на иззетата минната 
маса и оценката за устойчивостта на 
рудничните откоси и бордове. 

„Първите етапи от изграждането на 
информационната система са започ-
нали преди повече от десет години, 
когато са внедрени системата за 
дългосрочно минно планиране и за 
количествено моделиране на базата 
данни“, – каза инж. Стойо Боснев, 
който ръководи отдел „Минно ин-
женерство“ в „Асарел-Медет“АД. „До 
момента тези дигитални системи 
са съществували сами за себе си, а 
обменът на данни е вървял по елек-
тронна поща и не дава сто проценто-
ва сигурност в реално време“, обяс-
ни той. 

Проучванията за цялостната сис-
тема започват през 201  г., като за 
изпълнител на модерното интегри-
рано решение е избрана компани-
ята . Като световен лидер 
тя предоставя решения, обхващащи 

логистика и маркетинг за над 000 
предприятия по целия свят. 

В края на 2020 г. специалистите 
на  завършиха внедрява-
нето на дигиталната система за 
пробивно-взривни дейности, която 
позволява изключително прецизно 
проектиране на взривните работи в 
находището. 

Очаква се, че работата по интегри-
раната информационна система ще 
бъде финализирана в средата на 
2021 г. Икономическият ефект от нея 
е свързан с прецизното планиране и 
изпълнение на взривните работи, но 
проектът има важно значение както 
за съвременното минно планиране, 
така и за екологичността и безопас-
ността на работата в рудника.

„Асарел Медет“ АД

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА И ТЕМА 
ПОДПОМАГА МИННОТО ПЛАНИРАНЕ В РУДНИК „А АРЕЛ“

Ин . Сто о оснев  р ководител отдел инно ин енерство  в Асарел- едет АД 
обяснява в мо ностите на внедрената дигитална система

проучване, моделиране на ресурси, 
планиране на рудници, операции, 

различни ситуации в различни усло-
вия.   

През 2021 г. продължава експлоа-
тационното проучване в рудника и 
проучвателните дейности на повърх-
ността. 

ДПМ

Вече имаме възможност да оп-
ределим колко точно количество 
минна маса да бъде взривена, 
както и най-точното място за 
най-ефективна и безопасна рабо-
та. Може да се изчисли за около 
30 секунди и количеството на 
полезния компонент в минната 
маса. 
Цялата тази информация е свър-
зана със системата Wenco за 
високоточно позициониране на 
сондите и с промишления дрон, 
който помага в работата на отдел 
„Минно инженерство“ - обясни 
инж. Стойо Боснев.
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„Д НДИ ПРЕ  МЕТАЛ    ГОЛЕМИЯ ПРИЗ 
ЗА ОЦИАЛНА ИНВЕ ТИЦИЯ

За петнадесети юбилеен път 
Българската агенция за ин-
вестиции БАИ   връчи на-

градите за инвестиции по време 
на церемонията „Инвеститор на 
годината“ 2020 и отличи най-зна-
чимите проекти, реализирани в 
България през изминалата година. 
Официалното събитие се проведе 
на 2 март 2021 г. в онлайн формат 
– две от статуетките бяха връчени 
на живо, а останалите виртуално. 
Номинирани бяха компании, реали-
зирали инвестиционни проекти в 
България през изминалата 2020 г., 
проекти реализирани „на зелено” и 
добре развиващи се бизнеси. Над 

0 кандидатури от компании са били 

получени във всички сфери на ико-
номиката, автомобилостроенето, ин-
формационните технологии и здра-
веопазването и др.

В края на церемонията беше връ-
чена и традиционната награда на 
вестник „24 часа“, който е медиен 
партньор на събитието. Тя е за со-
циална инвестиция. Издателят на 
„Медийна група България“ Вене-

Про . д-р ин . Илия Г рков по време на  
редителното  с брание на  Сдр ение  
онд  а  подкрепа и  нас р аване  на  

микро   мал к  и среден би нес в общи-
ните Челопе  Чавдар  и  латица 

„Чувствам се особено горд, за-
щото това е доказателство за 
нашата грижа за околната среда, 
иновациите. Големите бизнеси 
се развиват устойчиво, но доста 
често забравяме малките. Зато-
ва решихме да изградим фонд, 
който подпомага местни биз-
неси, които нямат общо с теж-
ката индустрия”, разказа проф. 
д-р инж. Гърков по време на 
церемонията.

ПРОФ  ДТН ЦОЛО ВУТОВ И „Д НДИ ПРЕ  МЕТАЛ   
„ДАРИТЕЛИ НА ДЕ ЕТИЛЕТИЕТО  В ОБЛА ТТА 
НА КУЛТУРНО И ТОРИ Е КОТО НА ЛЕД ТВО

лина Гочева тази година награди 
„Дънди Прешъс Металс“. Наградата  
„Социална инвестиция” получи ви-
цепрезидентът на „Дънди Прешъс 
Металс” и изпълнителен директор за 
България проф. д-р инж. Илия Гър-
ков.

„Компанията „Дънди Прешъс Металс” е 
един от най-впечатляващите невидими 
герои в пандемията. Миналата година 
подкрепи болниците в Пирдоп, Кру-
мовград, Кърджали и София с над 800 
хил лв. За Крумовград дадоха отделно 
над 1,6 млн. лв. за болницата. Отдел-
но създадоха специален фонд за на-
сърчаване на микро-, малък и среден 
бизнес в регионите, където оперира. В 
община Крумовград през миналата го-
дина е финансирал 14 проекта на обща 
стойност 2 852 946 лв. 35 нови работни 
места са били отворени чрез тези про-
екти, а от старта на фонда през 2019 г. 
в региона са били финансирани и реа-
лизирани 20 проекта с 52 нови работни 
места на стойност над 3 596 930 лв.“. 
Така Венелина Гочева обоснова из-
борът за награда.

Проф. д-р инж. Илия Гърков благода-
ри на „24 часа” за обективното отра-
зяване на кампаниите за устойчива 
икономика и среда.

ДПМ, в. „24 часа”

На финала на дългогодишната ини-
циатива „ удесата на България“ на 
в стник „Стандарт“, провела се на 

1  март т. г., проф. дтн инж. Цоло Вутов 
и „Дънди Прешъс Металс” бяха удостоени 
с наградата „Дарител на десетилетието“. 

Гр  ГЕОТЕХМИН подкрепя редица зна-
чими каузи, свързани с образование-
то и духовното израстване на младото 
поколение, повишаване на качеството 
на живот в общините и подобряване на 
градската среда, здравеопазването, из-

куството и др. На финалното събитие на 
дългогодишната инициатива „ удесата 
на България“ проф. дтн инж. Цоло Вутов 
бе удостоен с отличие и за своя значим 
принос към културно-историческото на-
следство. Години наред той и дружества-
та от Група ГЕОТЕ МИН  участват в из-
граждането на нови църкви и паметници 
и в обновяването на десетки храмове в 
България. Сред тях е Мемориалният ком-
плекс на Васил Левски край село Буново, 
и храмът „Св. Константин и Елена“, общи-

Про . дтн Цоло В тов
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Председателят на парламентарната Комисия по к лт рата и медиите Ве ди Ра-
идов вр и наградата Дарители на десетилетието  в областта на к лт рно-исто-

ри еското наследство на про . Илия Г рков   а от името на про . дтн ин . Цоло 
В тов – един от на -големите дарители  наградата пол и г-н Доминик амерс – и -
п лнителен директор на Геоте мин ООД

„По света има много богати 
хора, но малко остават в исто-
рията. Дарителите са хора с бла-
городна кауза и помощта им за 
опазването и популяризирането 
на културно-историческото на-
следство на България е особено 
ценна”, посочи Вежди Рашидов.

на Мирково и редица други храмове. 
Проф. дтн инж. Цоло Вутов и друже-
ства от Група ГЕОТЕ МИН са сред 
най-големите спомоществователи 
за изграждането на новия катедра-
лен храм „Св. Св. Кирил и Методий“ 
в Ловеч. Геотехмин ООД е дългого-
дишен спонсор на фестивала „Опера 
на върховете“, който се провежда на 
Белоградчишките скали и подпома-
га за популяризирането на региона 
като туристическа дестинация. 

Осигурявайки финансирането на спасителни архео-
логически проучвания на Ада тепе „Д НДИ ПРЕ  
МЕТАЛ  КРУМОВГРАД“ ЕАД съдейства за съхранява-
не на важна за културно-историческото наследство на 
страната ни информация и осигури възможност за по-
пуляризиране историята на региона и на минерално-су-
ровинния бранш. Множеството събрани досега данни 
показват колко тясно свързани с историята на нашите 
земи са рударството и металургията. Проучванията се 
водят в рамките на проект за разработване на открит 
рудник за златоносни руди „Ада тепе“ от 2001 г. Друже-
ството, което от 201  г. разработва първия за послед-
ните 40 години рудник в България, се отнася с голямо 
внимание към откритията и съдейства отговорно за 
формирането на база с научни резултати, които хвърлят 
светлина както към миналото на минното дело и мета-
лургия в региона, така и към икономиката и обществе-
ния живот в тази част от света в последните над 7000 
години. Към днешна дата това е най-голямата частна 
инвестиция в проучване на археологически обект на те-
риторията на Република България.

България може да се гордее с изключителното си кул-
турно наследство, което е достойно за най-големите 
световни музеи. Когато говорим за туризъм, базата 
е винаги сътвореното и наследеното от вековете. Ето 
защо инициативата на в. „Стандарт” и г-жа Славка Бо-
зукова „ удесата на България” заслужава искрените 
поздравления, заслужава вниманието на държавата, 
защото съхранява българската идентичност. Сигурен 
съм, че ще излезем от пандемията, животът ще про-
дължи и винаги ще се уповаваме на културата. Това 
заяви председателят на парламентарната Комисия по 
културата и медиите Вежди Рашидов по време на цере-
монията „ удесата на България” 2021 г.емориалният комплекс на Васил евски кра  с. ново  и -

граден с дарения на Геоте мин ООД и Елаците- ед АД

И ло бата на на одките от Ада тепе  Кр мовград в в Виена 
- на -посещаваната и ло ба в ея а и к ство. На сним-
ката са доц. д-р ристо Попов  директор на НАИ  на АН  
про . д-р ин . Илия Г рков  и п лнителен директор и Себи-

ан е мед  кмет на Кр мовград (вдясно)

ГЕОТЕХМИН, ДПМ
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУР  ЗА МЛАДИ У ЕНИ 
И ПЕЦИАЛИ ТИ ОТ МИННОТО ДЕЛО  ГЕОЛОГИЯТА 
И  МЕТАЛУРГИЯТА

Конкурсът за млади учени и специалисти от минно-
то дело, геологията и металургията се организира 
от Научно-техническия съюз по минно дело, гео-

логия и металургия и едерация на научно-технически-
те съюзи в България. Тематичните направления, които 
обхваща са следните

ИННО ДЕ О: Устойчиво минно производство при до-
бива на енергийни и минерални суровини  Комплексно 
преработване на минералните суровини с високи техно-
логии  Екологични проблеми при разработването и пре-
работването на минерални находища

ГЕО ОГИ : Търсене и проучване на земните недра за 
минерални находища  идрогеология и инженерна ге-
ология  Приложна геофизика  Техника и технология на 
сондирането  Геоекология

ЕТА УРГИ : Технологии за производство на мед, 
цинк, олово, желязо, благородни и редки метали  Тех-
никоикономически показатели и насоки за тяхното по-
добряване  Екологични проблеми при металургичното 
производство и насоки за тяхното решение  Технологии 
за производство на прокат от черни и цветни метали  
Асортимент и качество на проката и изделията от черни 
и цветни метали.

Конкурсът за млади учени и специалисти от минното 
дело, геологията и металургията се провежда под ръ-
ководството на  д-р инж Кремена Деделянова - пред-
седател на НТС по минно дело, геология и металургия  
проф. дтн инж. Цоло Вутов - почетен председател на 
Научно-технически съюз по минно дело, геология и 
металургия  проф. дтн инж. Николай Вълканов - пред-
седател на БМГК  проф. д-р инж. Ивайло Копрев - 

ПАНАГЮР КОТО ЗЛАТНО КРОВИ Е 
ТАНА „ КРОВИ Е НА ДЕ ЕТИЛЕТИЕТО“ 

В „ УДЕ АТА НА Б ЛГАРИЯ

лгарският еврокомисар ария Габриела вр и отли ията 
на кмета на Панаг рище Никола ели ки и на Галя Костова  
прок рист на Асарел- едет  АД. 

Панагюрското златно съкровище стана „Съкрови-
ще на десетилетието“ в класацията „ удесата на 
България“ на вестник “Стандарт”. Церемонията 

се състоя на 1 .0 .2021 г. в София, а отличието беше 
връчено от българския еврокомисар Мария Габриел на 
кмета на Панагюрище Никола Белишки и на Галя Кос-
това, прокурист на „Асарел-Медет“ АД. 

Галя Костова заяви, че получава с гордост наградата 
за „Асарел-Медет“ АД, тъй като дружеството е допри-
несло изключително много за популяризирането на 
Панагюрското златно съкровище и неговото опазва-
не. Отличието е в памет на проф. д-р Лъчезар Цоцор-
ков, който сбъдна една от мечтите на панагюрци през 
2012 г. и изгради специална сграда-трезор за съкрови-
щето към Историческия музей на Панагюрище. „Връ-
щането на Панагюрското златно съкровище у дома 
беше най-голямото чудо за града”, подчерта тя.  

„Уникалните златни предмети са в добри ръце и се гор-
деем с тях. Благодарение на идването на съкровището 
вкъщи и създаването на негово копие, което е постоян-
но в музея, имаме невероятно увеличение на туристи-
ческия поток”, обяви кметът Никола Белишки. Градът, 
историята, местността Оборище и минералната вода 
са другите неща, които привличат гостите. „Асарел Медет” АД



НОВИНИ

15ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     3-4/2021

Поко ният ве е про . д-р ин . Драгомир Сте анов (в среда-
та) аедно с д-р ин . Цветан алов (вляво) и ин . Цветомир 
Велков

ДОКТОР КА ДИ ЕРТАЦИЯ В „Д НДИ ПРЕ  МЕТАЛ  
ПРЯКА ВР ЗКА МЕ ДУ ПРАКТИКАТА И НАУКАТА

На  април инж. Цветан Балов, старши инженер 
„Добив и ПВР“ към отдел „Технически служби - 
добив на руда“ в „Дънди Прешъс Металс елопеч“ 

ЕАД защити своята докторска дисертация в Минно- 
геоложки университет „Св. Иван Рилски“, с което полу-
чи степен „доктор“. Темата на дисертацията бе „Опти-
мизация на параметрите на пробивно-взривни работи в 
рудник „Челопеч““. Научен ръководител на дисертация-
та беше проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на Мин-
но-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, а научен 
консултант проф. д-р инж. Драгомир Стефанов. Рецен-
зенти на дисертацията бяха проф. дтн инж. Валери Ми-
тков и проф. дтн Георги Бахчеванов. 

Д-р инж. Цветан Балов подготвя своята докторска 
дисертация около две години и половина. Идеята за 
темата се ражда, когато през 2017 г. се прави анализ 
на производствените взривявания, според който има 
прекалено прераздробяване на рудата и съответно се 
използва по-голяма взривна енергия за отбиването 

. Цветан и колегите му решили да оптимизират про-
изводствените взривявания и сметнали, че темата си 
заслужава да бъде подготвена и представена като на-
учен труд. 

На защитата на дисертацията присъстваха 
проф. д-р инж. Илия Гърков, инж. Сергей Михалев, гла-
вен маркшайдер към отдел „Технически служби“. Пора-
ди ограничителните мерки, заради пандемията от Ко-
вид-1 , по време на защитата броят на присъстващите 
беше ограничен. 

ДПМ”

„Най-голямото предизвикателство за мен беше 
нещата да бъдат показани по начин, по който да 
излязат от практическата част и да навлязат в 
научната област, тъй като аз съм практик.“, споде-
ля д-р инж. Цветан Балов.

съюз по минно дело, геология и металургия. Във вто-
рия етап разработките се оценяват от комисии по по-
сочените тематични направления. Срокът за оценява-
не е от 1 .10.2021 до 01.11.2021 г.  В третия етап  през 
месец ноември 2021 г. в Националния дом на науката 
и техниката, гр. София ще се организира еднодневна 
научна конференция, на която ще бъдат изнесени пре-
мираните доклади. 

Критериите за оценяване са  актуалност, новост, при-
носи, методология, практическа приложимост, специ-
фични резултати и показатели

Във всяка от конкурсните области ще бъдат присъдени 
следните награди  П РВА НАГРАДА  - грамота и 2 0 лв.  
ВТОРА НАГРАДА - грамота и 1 0 лв.  ТРЕТА НАГРАДА - 
грамота и 100 лв.

За контакти и допълнителна информация
д-р Красимира Арсова – завеждащ НТД, НТС по МДГМ 
тел.  02 -  1  7  -  . .

НТС по МДГМ

ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“  проф. д-р Славей-
ко Господинов -  зам.-ректор на УАСГ  проф. д-р Сеня 
Терзиева - ректор на ТМУ  проф. д-р Митко Георги-
ев - ТМУ  проф. д-р Радослав Наков - директор на 
Геологически институт на БАН  проф. дгн Румяна Ваце-
ва - председател на секция „Науки за Земята“, Съюз на 
учените в България  проф. дгн Димчо осифов - НТС 
по минно дело, геология и металургия  доц. д-р Никола 
Ботушаров  - председател на Българско геологическо 
дружество.

Участници могат да бъдат  докторанти, магистри, бака-
лаври и студенти на възраст до  години и доктори на 
възраст до 40 години, които имат самостоятелна или в 
съавторство разработка, изследване, монография или 
друг труд с авторски характер, непубликуван до момен-
та.

Конкурсът ще се проведе в три етапа. В първия етап 
Научно-изследователските доклади се изпращат до 1 . 
10 2021 г. на  е-  .  - Научно-технически 
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НИТО ЕДИН МАРИ КИ МИН ОР НЕ ТРЯБВА ДА О ТАНЕ 
БЕЗ РАБОТА

Интервю с изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов

- Г-н Андонов, какво е в момента състоянието на въгле-
добивното дружество и позволява ли то нормалната 
работа в енергийния комплекс „Марица Изток”?

- От началото на експлоатация на Източно-ма-
ришкото находище са добити над 1 2 1 млн. 
тона въглища и разкрити, транспорти-

рани и насипани над 4 0 млн.  земна маса.  Към 
1.01.2021 г., запасите на лигнитни въглища възли-
зат на 1 00 млн. . Въпреки че работим в условията 
на пандемия, ежедневните доставки на въглища към 
топлоелектрическите централи се осигуряват навреме, 
технологичният режим на работа не е прекъсвал. Из-
пълняваме инвестиционната си и ремонтна програма. 
Нямаме задължения към доставчици и контрагенти. 

- Как COVID пандемията се отрази на работата Ви, 
какви мерки бяха взети?

Вече година „Мини Марица-изток” ЕАД работи в режим 
на извънредна ситуация, предизвикана от пандемията 
от -1 . Предприетите строги мерки бяха насоче-
ни към предпазването и съхраняването на живота и 
здравето на работниците, за нормалното протичане на 
дейността на комплекса и осигуряване на ежедневни-
те доставки от въглища за обезпечаване работата на 
топлоелектрическите централи в Маришкия комплекс. 
Убеден съм, че ясните правила, създадената добра ме-
тодика на превенция в минния комплекс и стриктното 
изпълнение на превантивните мерки, в съчетание с 
подходяща организация на труд и почивка дадоха до-
бър резултат и не позволиха клъстърно разпростране-
ние на коронавируса в мините, в които работят 7 000 

души от четирите области – Стара Загора, Сливен, 
мбол и асково. В голяма степен това се дължи на 

активните действия на създадения за целта Извънре-
ден оперативен щаб. Разработиха се протокол за ми-
нимизиране риска от заразяване на  личния състав на 
Дружеството с коронавирус и алгоритъм за действие 
при случаи на лица, проявили симптоми по време на 
работа. Всички мерки за превенция на -1  са 
включени в ежедневните инструктажи на работниците 
и служителите. Излизане в платен годишен отпуск, дис-
танционна работа и сериозна реорганизация на произ-
водствения процес за работещите на сменен режим с 
намаляване на смените, са част от приложените мерки 
за намаляване броя на пряко заетите в трудовия про-
цес. До момента са издадени над 0 заповеди и близо 
120 протокола от заседания на Извънредния операти-
вен щаб за пандемията.

- Навършиха се 40 години от началото на Вашата про-
фесионална кариера в енергийния комплекс ММИ? 
Какво беше за Вас най-голямото предизвикателство 
през всички тези години?

Началото не беше лесно. Но тук никога не е било лесно. 
Проблеми и предизвикателства не са липсвали през 
годините. Аз съм електроинженер и когато дойдох по 
разпределение в „Марица-изток” бях респектиран от 
мащабите и не ми минаваше през ума, че ще се задър-
жа дълго. Но се вслушах в съвета на един от ръководи-
телите на комплекса Руси Данев и така останах вече 40 
години. За това време видях и научих много – в „Мари-
ца-изток” има над двеста професии, а преди 1 0 годи-
на в комплекса работеха над 24 000 души. Спомням си, 
че в началото на трудовия ми път, колегите ми казваха 
– „Не се напрягай много, проблемите няма да се решат 
отведнъж. Има три проблема в ООН, които никога няма 
да се решат – Близкият Изток, Далечният Изток и „Ма-
рица-изток.”. Както виждате, 40 години по-късно, про-
блемите са същите.

Ключовият въпрос сега е как да съхраним лигнитните 
въглища, които са стратегически ресурс на държавата, 
обезпечаващ електроенергийната система, а от друга 
страна да намалим емисиите на въглероден двуокис, 
както повелява Зелената сделка. Усилията са насоче-
ни към търсене на устойчиво развитие за 4-те региона 
– Стара Загора, Сливен, асково и мбол.

- Как гледате на новите технологии, които могат да 
дадат перспективи пред минно-енергийния комплекс 
Мини Марица-изток?

- Въпросът е сериозен и ние сме провели редица раз-
говори на различни нива в търсене на подходящо 
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решение. Разбира се, за тази цел 
разчитаме на високотехнологични 
решения, които вече се използват на 
различни места в света. Считам, че 
перспективите за въгледобива в ре-
гиона минават през използването на 
нови технологии за улавяне на СО2, 
неговото съхранение и последващо 
използване. Търсят се възможнос-
ти за сътрудничество на научната 
мисъл в Минно-геоложкия универ-
ситет „Св. Иван Рилски”, Тракийския 
и Техническия университети, други 

„изоставени“, защото цялостната 
европейска концепция е реално под-
платена с възможностите за много 
сериозно финансиране. 

Вече има технологични решения за 
улавяне, съхранение и употреба на 
въглеродния двуокис и те трябва да 
бъдат използвани. окусирали сме 
се върху целта нито един миньор да 
не остане без работа.

Пресцентър ММИ

български и чуждестранни висши 
учебни заведения. В тази връзка се 
възлагат големи надежди на създа-
дения Институт за устойчив преход и 
развитие в Стара Загора .

Необходимо е всички заинтересова-
ни страни с общи усилия да подкре-
пят процеса и съм убеден, че това 
започва да се случва. 

Вярвам, че в рамките на Европей-
ската зелена сделка няма да има 

ЕВРОПА О ИГУРЯВА РЕД ТВА ЗА ПРОЕКТИ 
ЗА УЛАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА В ГЛЕРОД

Позиция на Андрей Новаков - партия ГЕРБ и евродепутат в групата на Европейската народна партия  
специално за пресцентъра на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Има три мита, които искам да 
разбия  

l Европа ще затваря мини и центра-
ли  

l Не правим нищо за мините и 
ТЕЦ-овете  

l Проекти за улавяне, съхранение
използване на въглерод са нере-
ални. 

Относно първия мит, няма европей-
ски стратегически документ, който 
казва, че трябва да изведем центра-
лите от експлоатация и да затворим 
мините. Да припомним, че Полша, 
България и Унгария спечелиха дело 
срещу ЕК в съда на ЕС, което каса-

еше въглищните електроцентрали. 
Приетите нови екологични норми са 
неизпълними, а огромните инвести-
ции за постигането им биха довели 
до икономически и социални по-
следствия, надхвърлящи очакваните 
ползи за околната среда. В наши 
ръце е решението какво точно ще 
направим. Не само зелената сделка, 
а геополитическата реалност в Ев-
ропа и отношенията  с останалия 
свят налагат анализ на технологии и 
енергоизточници. 

По втория мит, правителството на-
прави така, че ТЕЦ „Марица Изток 2“ 
ЕАД да ползва безсрочна дерогация. 
Т.е. ангажиментът е изпълнен и цен-
тралата продължава да работи. Бъл-
гария ще продължи да разчита на 
тези мощности. Това е предвидено 
в проекта на Стратегия за устойчи-
во енергийно развитие на България 
до 20 0 г. с хоризонт 20 0 г. Всичко 
това се прави, за да запазим зае-
тостта, икономиката на региона, да 
не позволим повишаване цената на 
тока и да не стигнем до режим на 
тока.

Във връзка с третия мит, техноло-
гиите за улавяне и съхранение на 
въглерод са доказани, а вече са на-
лични и източници за финансиране 
на такива проекти.

Европейският съюз позволява та-
кива инвестиции. Не можем да из-
ползваме европейски средства за 
добиване, преработка, транспорт и 
изгаряне на изкопаеми горива, но 
можем да използваме такъв ресурс 
за улавяне и съхранение използва-
не на въглерод. Проектите трябва 
да отговарят само на два критерия  
емисии до 2 0  2  и да са в 
съответствие с Директивата за ула-
вяне и съхранение на въглерод.

По е о ро о е р   
е е о   е о  Осо
е о о о с  рос  
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и съчетание от национални, частни и 
европейски средства. 

Важно е, че имаме посоката.

Също както трите неща, в които вяр-
вам и трите мита, които разбих, три 
са поуките от всичко казано горе  
l Никога не трябва да се спекули-

ра с работните места на хората и 
икономиката на региона особено 
по време на предизборна кампа-
ния  

l Заставайки пред хората, или да-
ваш конкретни решения или въ-
обще не заставаш пред тях

l Трябва да продължим с прагма-
тични идеи и действия, защото 
времето лети. 

НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ В ГЛЕРОДНАТА НЕУТРАЛНО Т 
ДА Е ЛУ ВА ЗА МЕТКА НА МИН ОРИТЕ

Интервю с Николай Диков, председател на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД

В настоящия момент съществуват 
различни възможности за европей-
ски инвестиции в такива проекти. 

Интересна такава е по линия на Ев-
ропейската инвестиционна банка. В 
инвестиционните си насоки за сфе-
рата на енергетиката Банката под-
чертава, че е допустима „...подкрепа 
за улавяне и съхранение на въгле-
род...“. За такива големи проекти е 
необходимо кандидатстване директ-
но пред самата институция. За цел-
та трябва да бъде внесен обстоен 
технически и финансов анализ на 
проекта, който ще бъде базата за 
оценката от страна на Банката. Още 
един плюс е, че ще можем да полу-

- Г-н Диков, в ситуация на предизбор-
на кампания, как оценявате полити-
ческото говорене относно бъдещето 
на комплекс „Марица изток“?

- Темата „Марица-изток” не 
трябва да бъде експлоа-
тирана предизборно или 

тогава, когато има недостиг на елек-
троенергия - в трудните месеци на 
електроенергийната система. И не 
бива да се превръща само в опити за 
нападки между партиите, а в конте-
кста на сегашните избори, по-скоро 
всички кандидати трябва да превъз-
могнат  пристрастията си. Да зая-
вят ясно и с конкретика позицията 
си, но най-важното да я отстояват 
и след изборите. Виждам различни 
послания, хубави клипчета в интер-
нет, опити да се прехвърли топката и 
отговорността, други пък обещават 
подкрепа за „хората, които работят 
под земята”. Така няма да се получи. 
Не става дума да даваме напразни 
надежди на хората, а експертно и 
политически да даваме най-добрите 
решения, свързани с въпроса може 
ли българската енергийна систе-
ма да функционира стабилно, да се 
осигурява балансът в системата и 
да се гарантира приемлива цена на 
електричеството за потребители-
те. Комплексът „Марица-изток” има 
голям социален ефект за хората от 
региона. Няма да позволим въгле-
родната неутралност да се случва за 
тяхна сметка.

чим техническа помощ за разработ-
ването на проекта.

Друг вариант за финансиране е 
Иновационният фонд на ЕС, който 
финансира и мащабни инсталации 
инвестиции над 7,  млн. евро  за 

улавяне, съхранение и използване 
на въглерод. Той действа в периода 
2020-20 0 г. и разполага с бюджет 
от 10 млрд. евро. първото набиране 
на проектни предложения се случи 
през октомври 2020 г., като са пода-
дени над 00 проекта. 

Разбира се, има и още възможности. 
От инструменти като , през 
съчетаване на финансиране от раз-
лични европейски източници, както 

- Мнозина се питат - има ли надежда 
за мините в момента?

- Надежда за комплекса „Марица из-
ток” не само,че има. Тя е неизбежна 
необходимост и посоката ми на ра-
бота през последните години винаги 
е била такава – да се създадат до-
бри предпоставки и условия за дъл-
госрочна работа на мините. Не става 
въпрос само за националната ни си-
гурност, а за икономиката  на Бъл-
гария и на региона. „Марица-изток” 
поставя стандарти, които обуславят 
добрите показатели на Стара Загора 
в социален, демографски и иконо-
мически аспект. Имаме конкретни 
насоки на работа, които са плод на 
последователни действия през годи-
ните и единственото, което искаме 
от бъдещите народни избраници е, 
да се вслушат в нуждите на компле-
кса и да отстояват националните ни 
приоритети в защита на българската 
индустрия и икономика. 

Подготвяните от правителството 
Регионални планове за справедлив 
преход трябва да постигнат намаля-
ване на емисиите. Този преход към 
декарбонизация може да се случи, 
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- Заместването на един собствен 
стратегически ресурс като въглища-
та е голямо предизвикателство не 
само за България. Какви възмож-
ности виждате в преминаването към 
нисковъглеродна икономика?

- След Ковид-пандемията Европа 
трябва да предприеме сериозни 
действия по възстановяване на 
икономиката си. И трябва сериозно 
да преосмисли т.нар. „зелени идеи”, 
които са със съмнителен и недобре 
обследван ефект - социален, иконо-
мически и екологичен. Причината, 
поради която се дебатира тази тема 
в момента е стратегическото време 
на решение, както и, че в момента в 
Европа тече този дебат за изготвяне 
на Териториалните планове и за фи-
нансирането на проектите, които мо-
гат да бъдат реализирани в държа-
вите-членки. Нищо не е минало или 
свършено, а бъдещето се кове сега, 
в този момент. 

„Зелената сделка” дава и възмож-
ности за трансформация на сектор 
енергетика, който да бъде базата 
за цялостна трансформация на ико-
номиката на съответната държава. 
Това е решението, което търсим и 
към което се стремим - да съхраним 
този изключително важен местен ре-
сурс, от който зависи стабилността 
на електроенергийната мрежа, като 
същевременно намерим решение за 
намаляване на въглеродните еми-
сии. Тъй като това е една комплекс-
на задача, подходът също трябва да 
бъде комплексен. Затова виждам 
перспектива в обединението на 
всички заинтересовани страни, пра-
вителството, местната власт, бизне-
са, научния потенциал, синдикатите 
и т.н. За целта ЕС заделя много ре-
сурси, които ще достигнат до нас 
чрез Териториалните планове и он-
да за справедлив преход. Затова, 
заедно с местната власт, поставяме 
фокуса върху българските региони, 
тъй като нито една от целите, поста-
вени на европейско и национално 
ниво, няма да е изпълнима без тях. 
Убеден съм, че ще бъдат избегнати 
икономически и социални трусове и 
до необходимия срок, 20 0 г., тази 
технология ще бъде факт. Оптимист 
съм за бъдещето на „Марица-изток” 
и смятам, че трябва да се използва 
всяка една възможност за защитата 
на българския въгледобив.

Пресцентър ММИ

само ако е справедлив и не води до 
намаляване на жизнения стандарт 
на хората и задлъжнялост. Техно-
логично решение за бъдещето на 
мините и централите има и аз съм 
убеден, че то ще бъде реализирано. 
Оперативната програма за развитие 
на регионите до 2027 г. предвижда 
общо ,1 млрд. лв. за трансформа-
ция на икономиката, зависеща от 
въглищата, които ще бъдат насоче-
ни към Стара Загора, Перник и Кюс-
тендил. На 1  април предстои пуб-
лично обществено обсъждане дали 
е възможно към тези три града да 
бъдат добавени още осем, сред кои-
то са Сливен, мбол и асково.

В Дружеството се води стабилна фи-
нансова и икономическа политика, а 
това, че миналата година показваме 
загуба, е обусловено единствено от 
ниския товар в комплекса. И сме 
направили всички постъпки за на-
маляване на разходите, бз да зася-
гаме персонала, но да гарантираме 
инвестициите и ремонтите, така че 
дружеството да функционира и да 
изпълнява своите ангажименти към 
заявките на централите.

- Как гледате на възможността да 
бъде проучена и предложена техно-
логия за улавяне на CO2, нещо зад 
което застанаха работещите и син-
дикатите в комплекса?

- В контекста на „Зелената сделка” 
и изготвянето на Териториалните 
планове, ние отстояваме позицията 
за реализиране на проект, свързан 
с улавяне, съхранение и използване 
на въглероден диоксид. Защо смята-
ме, че този проект е най-важен  За-
щото когато се говори за различни 
видове екологични решения като на-
пример газ, фотоволтаици, водород, 
това е единственият проект, който 
ще гарантира въгледобива. И когато 
се обследва всяко едно от възмож-
ните решения, то трябва да дава от-
говор на няколко въпроса - 

l Каква ще е цената - знаем, че раз-
витието на технологиите намаля-
ва тяхната стойност.

l Какъв екологичен ефект ще има  

l Какви перспективи предлага - 
всички в момента ни говорят за 
трансформация и откриване на 
нови работни места. Но смятам, 
че първата по-важна тема е за-
пазване на сегашните.

l Устойчивост – за какъв период 
ще бъде ефективно предлаганото 
решение

l Реализация – технологична и 
нормативна. Например, могат ли 
да бъдат преустроени тецовете на 
газ, колко е ефективно и колко ще 
струва.

Е едневните доставки на в глища к м топлоелектри еските централи се осиг ря-
ват навреме  те нологи ният ре им на работа не е прек свал
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Като основна конструкция дъм-
перът е съставен от две шаси-
та  предно, върху което е раз-

положена кабината, и задно, върху 
което е монтиран коша. Те са свър-
зани чрез специална съчленяваща 
връзка. От една страна, тя осигурява 
завиването на самосвала наляво и 
надясно чрез съответното измества-
не наляво и надясно на предното 
шаси - самите предни колела не 
завиват самостоятелно. От друга 
страна, съчленяващата връзка поз-
волява всяко шаси да се наклонява 
независимо наляво и надясно в съ-
ответствие с профила на терена. По 
този начин още в базовата конструк-
ция на дъмпера е заложен посто-
янен контакт на колелата с терена 
и по-голяма теглителна сила. Тези 
ефекти са подсилени допълнително 
от използването на три моста и „кла-
сическата” колесна формула х .

За постигане на максимална прохо-
димост, т.е. дъмперът да не се нуж-
дае на практика от никакъв пред-
варително подготвен път, се влага 
и по-специално окачване на мосто-
вете, което има различни варианти 
и решения при различните произво-
дители. Предният мост обикновено 
е така конструиран, че да осигурява 
независимо отклонение на колелата 
в зависимост от терена, а отзад се 
предпочитат тандемни мостове, при 
които задните колела по двойки се 
самонагаждат към профила на по-
върхността. Разбира се, има и някои 
високотехнологични варианти, кои-
то са гордостта на съответните про-
изводители. По-специалното окач-
ване освен по-висока проходимост, 
осигурява и по-голяма стабилност 
на дъмперите - на тях им се налага 
не само да преминават по големи 
наклони, но и да разтоварват в та-
кива условия. Съвършена проходи-

ЛЕНЕНИ АМО ВАЛИ ЗА РАБОТА 
В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ

рата вече е инвестирал голяма сума 
в изграждането на пътя, за който 
трябва да се калкулират строител-
ните материали, амортизацията и 
горивото на използваните машини 
като багер, булдозер, автогрейдер и 
др. След това немалко средства се 
влагат в поддръжката на пътя - от-
ново като амортизации и гориво за 
техниката. А ако на кариерата има 
участъци със стръмни наклони и 
самосвалът трябва да изсипе нато-
варения материал на такова място, 
всяко рязко движение на коша води 
до повреждане на компоненти от хо-
довата част, особено амортисьори. 
Така разходите за поддръжката на 
четириосните самосвали се увели-
чават неимоверно и инвестицията в 
дъмпер, на който не му трябва път, 
изглежда много по-логична. Сериоз-
но перо при конвенционалните са-
мосвали са и ремонтите заради по-
вреди по диференциалите. А и няма 
как такъв камион под пълен товар 
да изкачи наклон от 4 .

На следващите страници представя-
ме шест от най-големите и известни 
производители с предлаганите от 
тях съчленени самосвали според 
заявените от компаниите моделни 
гами и технико-технологични преи-
мущества.

BELL

  е един от лидерите 
на световния пазар на съчленени 
самосвали. Компанията е основана 
през 1 4 г. в Южна Африка. В нача-
лото на 0-те години инженерите на 

 забелязват, че вносните съчле-
нени самосвали не са пригодени за 
суровите условия на работа в Южна 
Африка. Ето защо те пристъпват към 
разработване на собствен дъмпер, 
който да издържа на безмилостна 
експлоатация. Първият модел на  
се появява на пазара през 1 4 г. 
Следват години на разширяване на 
гамата и глобално развитие на па-
зара. В Европа производството стар-
тира през 200  г. и понастоящем 
дъмперите за европейския пазар 
излизат от завода на  в Айзенах, 
Германия.

мост, доколкото е възможна такава, 
се постига чрез електронни системи 
за управление на сцеплението на 
колелата с терена, манипулиращи с 
блокирането на междуосовите и осо-
вите диференциали.

По правило дъмперите използват 
мощни дизелови двигатели, съчета-
ни с автоматични скоростни кутии. 
Самите кошове са по-тесни от тези 
на самосвалите с твърда рама и из-
искват малко по-различен подход 
при товарене с багер. За по-лесно 
разтоварване в коша се влага сис-
тема, през която преминават изго-
релите газове от двигателя. Така по 
повърхността на коша полепва мно-
го по-малко материал.

Съчленените самосвали са отлично 
решение за превозване на разкрив-
ка, рудни и минерални суровини по 
трудни терени и особено в дълбока 
кал. У нас вече има малки мини, къ-
дето за транспортирането на раз-
кривката по проект са заложени 
дъмпери, които в последствие се 
оказва, че вършат перфектна ра-
бота и при превоза на самата руда. 
В наши условия дъмперите вече 
започват да се предпочитат пред 
малките минни самосвали с твърда 
рама, тъй като през зимата съчлене-
ните камиони се справят перфектно 
със заснежените и заледени трасета 
и гарантират необходимата непре-
къснатост на процеса на преработка 
на добитата суровина.

При добре поддържан път, липса 
на големи наклони и хубаво време, 
конвенционалните четириосни са-
мосвали изглеждат добро решение 
за една кариера от гледна точка 
разход на гориво. Това донякъде е 
така, но не е цялостната картина. На 
практика концесионерът на карие-

Съчленените триосни самосвали, или дъмпери, както се наричат 
накратко, придобиха голяма популярност в България през по-
следните 1  години. Те започнаха постепенно да изместват кон-

венционалните четириосни и по-малките минни двуосни самосвали с 
твърда рама благодарение на своите силни качества, които разглежда-
ме на следващите страници.
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Днес   предлага 
най-широката гама от дъмпери - в 
нея влизат десет модела, като се за-
почне от най-малкия модел с поле-
зен товар 1   и мощност на двигате-
ля 22  к.с. и се стигне до флагмана, 
превозващ наведнъж   77 к.с. . 
В самата гама ясно се различават 
две продуктови линии. Триосните 
дъмпери с класическа схема на зад-
вижване х  са общо седем модела. 
Но има и три съчленени самосвала 
4х4 с по два моста - такива модели 
липсват при другите производители.

Използването на двуосни дъмпери 
4х4 има своите сериозни аргументи. 
Има мини и кариери, където не е не-
обходима най-висока проходимост, 
тъй като повърхността на трасетата 
е сравнително твърда и стабилна 
през повечето сезони. В такива усло-
вия двуосните дъмпери показват не-
сравнима производителност, съче-
тана със по-малък разход на дизел 
и минимално износване на гумите. 
Ето защо през последните -  години 
от  поставят голям акцент върху 
този вид съчленени самосвали.

При дизеловите двигатели от  
 залагат традиционно на 

-  и , които при на-
стоящото поколение самосвали са 
съобразени с екологичните норми 
на Етап . При автоматичните ско-
ростни кутии предпочитаната мар-
ка е . Специфично решение за 
по-големите модели в настоящата 
гама е премахването на класическия 
ретардер, чиято функция е заменена 
от автоматична система за забавя-
не. При необходимост тя активира 
спирачната уредба на самосвала, 

която на свой ред е с оптимизиран 
капацитет и охлаждане.

Дъмперите  разполагат с 
най-съвременни електронни систе-
ми за подобряване на производител-
ността и безопасността  Асистент 
за потегляне под наклон, Безопасно 
разтоварване на коша, Управление 
на спирачките при спускане, Авто-
матично управление на сцеплението 
на колелата с терена и др. Към тях 

С ленен самосвал Bell B50  с поле ен товар 45 4 t
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трябва да се добавят автоматични-
те системи за централно смазване, 
камерата за зоната зад камиона, 
диагностиката на техническото със-
тояние и телематичната система  

, изготвяща пълни докла-
ди за работното натоварване на са-
мосвала. През последните две годи-
ни  успешно реализира проекти 
за дъмпери с автономно управление 
- без оператор в кабината.

CATERPILLAR

Водещият световен производител на 
строителна, минна и кариерна техни-
ка навлезе в бизнеса със съчленени 
самосвали през 1  г. с отварянето 
на завода си в Пийтърлий, Англия. 
Понастоящем гамата на компанията 
е съставена от общо седем модела 
с полезен товар от 24  до 41 , в т.ч. 
един модел ,  , който е от бю-
джетната продуктова линия .

През последните няколко години 
 започна поетапно да обно-

вява моделите в гамата си с редица 
подобрения и технологични нововъ-
ведения. Кабината например е още 
по-просторна, а емисиите на шум в 
нея доста по-малки  . Забеле-
жителен е асистентът за автоматич-
но вдигане на коша, който превключ-
ва скоростната кутия на неутрална 
позиция, активира спирачната уред-
ба в режим на изчакване и вдига 
коша докрай при високи обороти на 
двигателя. Така усилията, вложени 
от оператора, намаляват с 0 . Сис-
темата спуска коша контролирано, 
без да се получава силен сблъсък с 
шасито.

Новата система    
  помага при потегляне 

по наклон и ограничава вдигането 
на коша, ако дъмперът е спрял на 
наклонен терен под опасен ъгъл. 
Най-съвременна система за упра-
вление на сцеплението на колелата 
с терена автоматично и в движение 
задейства необходимите блокиров-
ки на диференциалите, без да е нуж-
на каквато и да била операторска 
намеса. Автоматичното управление 
на забавянето при спускане по надо-
лнище за по-малките модели дейст-
ва чрез комбинация от хидравличен 
ретардер, избор на подходяща пре-
давка и евентуално активиране на 
спирачната уредба. За по-големите 
модели забавянето се изпълнява 
автоматично чрез съчетаване на мо-

торна спирачка, избор на подходяща 
предавка и активиране на спирачна-
та уредба. Системата   

 подава прецизна ин-
формация за теглото на товара в 
коша към шофьора, оператора на 
товарещата машина и офиса.

DOOSAN

Заводът за съчленени самосвали 
на   в Норвегия има 
половин вековна история в инжене-
ринга и производството на дъмпери. 
Първият прототип е създаден през 
1 70 г., а две години по-късно на 
пазара се появява и първият модел 

 1 . Понастоящем гамата на 
производителя е съставена от два 
триосни модела х  с полезен товар 
и съответно мощност на двигатели-
те 2  7  к.с. и 41 00 к.с. В края 
на март т.г.   обяви 
официално премиерата на моделите 
от новата си седма серия - 0-7 
и 4 -7. Двете машини са оборуд-
вани с нови дизелови двигатели 

, съобразени с екологичните 
норми на Етап  на ЕС.

В общ план дъмперите  се 
отличават с няколко изключител-
ни конструктивни решения. Напри-
мер специфичното задно тандемно 
окачване, което осигурява отлично 
сцепление на колелата с пресече-
ния терен, постоянно натоварване 
на мостовете и отлична стабилност. 
Самата конструкция на машината в 
т.ч. наклонената задна рама и ско-
сения кош  е така проектирана, че 
по-голямата част от масата се раз-
пределя към предния мост, което 
дава голямо предимство при изкач-
ване на много стръмни участъци. 

Уникална е съчленяващата връзка 
между двете части на рамата, тъй 
като въртящият се венец е монти-
ран към предната, а не към задната 
част - това осигурява съвсем рав-
номерно разпределение на масите 
към предните ляво и дясно колело в 
завой и съответната висока стабил-
ност и проходимост при преминава-
не на тежки терени.

Още през 201  г. двата дъмпера бяха 
обновени в голяма степен, в т.ч. с 
нова кабина и самонивелиращо се 
предно окачване, което се саморе-
гулира според работните условия. 
Тогава по-малкият модел с сдоби и с 
ново тандемно задно окачване. Тези 
подобрения се запазват и при моде-
лите от новата седма серия. Към тях 
трябва да се добавят и някои съвсем 
нови функции и системи, въведени с 
цел повишаване на производител-
ността, безопасността и улесняване 
на сервизирането.

Резервоарите за дизел и , на-
пример, са разположени много по-
ниско, което позволява на оператора 
да ги зарежда като стои до машина-
та, стъпил на земята. Автоматична-
та система за централно смазване, 
част от стандартната спецификация, 
също е с променено разположение 
и позволява достъп от нивото на зе-
мята. Предвидено е повече място за 
помпата и допълнителни пълнители 
със смазка. илтрите за трансми-
сионното масло са монтирани до 
системата за централно смазване, 
също с цел по-лесен достъп към тях.

Новите дъмпери на  са обо-
рудвани стандартно със система за 
измерване на товара в коша в реал-
но време, разполагаща и с външни 

С ленен самосвал aterpillar 725 с поле ен товар 24 t
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МЕГАТРОН ЕАД е официален представител на световни производители като  ,   , , 
  , , ,  и др. МЕГАТРОН ЕАД предлага на клиентите си най-надеждните и ефективни ре-

шения,  както и най-високо ниво на следпродажбено обслужване. МЕГАТРОН ЕАД разполага с една от най-добре развитите 
дистрибуторски и сервизни мрежи в страната с представителства в София, Плевен, Русе, Добрич, Варна, мбол, Стара Загора и 
Пловдив.
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светлинни индикатори за ориента-
ция на операторите на багери. Това 
спомага за натоварване на опти-
мално количество материал в коша 
с цел постигане на максимална про-
изводителност в съчетание с нисък 
разход на гориво.

KOMATSU

Първите стъпки на японската ком-
пания в областта на съчленените 
самосвали започват през 0-те годи-
ни на  в. Тогава  старти-
ра сътрудничество с норвежки про-
изводител на дъмпери, а от 1 1 г. 
до 2000 г. дори е акционер в съща-
та фирма. Днес  предлага в 
Европа два собствени модела с по-
лезен товар и съответно мощност на 
двигателя 2  2 к.с. и 40 47  к.с.

За дизеловите агрегати  
разчита на собствени разработки, 
които са съобразени с емисионните 
норми на ЕС по Етап . Автоматична-
та трансмисия също е на , 
като характерното при нея е усъвър-
шенстваното електронно управле-
ние - , което е специално 
пригодено за дъмпери. -  
на практика управлява съвместната 
работа на двигателя и трансмисия-
та, отчитайки работните условия.

Забележителна е системата на 
 за управление на сцепле-

нието на колелата с терена. Тя се 
базира на дългогодишния опит на 
японския производител с такива 

технологии за минните самосва-
ли с твърда рама, като в случая са 
добавени някои най-съвременни 
решения. Така системата  ав-
томатично осигурява оптималното 
сцепление при всякакъв терен. Ако 
някой от сензорите, монтиран на ко-
лелата, установи леко забуксуване, 
той блокира автоматично междуосо-
вия диференциал. Ако буксуването 
продължи, интелигентните спирачни 
системи започват автоматично да 
контролират буксуващото колело и 
възстановяват сцеплението.

Операторът има избор от два работ-
ни режима. Мощният се използва 
при изкачване на нагорнища и пости-
гане на висока производителност. В 
този случай двигателят подава по-
вече мощност, а превключването на 
предавките възходящо и низходящо 

става при по-високи обороти на дви-
гателя. При икономичния режим ло-
гиката е точно обратната. Дъмпери-
те могат да се поръчат със система 
за измерване на товара в коша оп-
ция , в т.ч. външни светлинни инди-
катори за ориентация на багериста. 
Точните стойности се показват на 
дисплея в кабината, запазват се в 
паметта на системата за управление 
и се изпращат към сървър чрез теле-
матичната система .

Специфично за дъмперите  
е уникалното хидро-пневматично 
окачване, осигуряващо меко возене 
и по-малко разсипан материал по 
време на транспортирането му. Мно-
годисковите спирачки в маслена 
баня са разработени на база на вла-
ганите в минните камиони с твърда 
рама на , като в случая те са 
специално пригодени за съчленени-
те машини. По-големият има капаци-
тет и постоянното охлаждане позво-
ляват те да действат като ретардер 
при спускане.

Безопасността е допълнително по-
дсигурена от камера за зоната зад 
дъмпера, както и от сензор за на-
клон в задната рама, който подава 
сигнал към дисплея при опасност от 
преобръщане. Дъмперите  
разполагат също с дублиращи сис-
теми за завиване и спиране, които 
гарантират запазване на безопас-
ността при аварийни ситуации.

LIEBHERR

Немският производител предста-
ви за първи път свой съчленен са-
мосвал, с полезен товар 2  , през 
2010 г. А през 201 -а се появи и вто-

С ленен самосвал oo an A45-7 с поле ен товар 41 t

С ленен самосвал omat  400-5 с поле ен товар 40 т
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ри, по-голям модел, с полезен товар 
40 . Няколко години след това обаче 
компанията преосмисли маркетин-
говата си стратегия и тези машини 
временно не се предлагаха. През ес-
ента на 2020 г.  обяви офици-
алния дебют на обновения си 2 -то-
нен модел, който ще започне да се 
предлага в Европа през тази година.

Новият ТА2 0 предлага редица про-
мени в предната си част, които са 
направени с цел увеличаване на 
просвета от земята и максимална 
проходимост в тежки терени. Ско-
ростната кутия например е премес-
тена под операторската кабина, а 
системата за третиране на изгорели-
те газове от двигателя е зад кабина-
та. Така е постигнат много по-голям 
преден ъгъл на захождане.

Дизеловият двигател е с мощност 
0 к.с. и отговаря на емисионни-

те норми на Етап . Той е съчетан с 
-степенна автоматична скоростна 

кутия тип  . Предвидена е 

система за автоматично управление 
на сцеплението на колелата с терена, 
която активно управлява блокиране-
то на междуосовите диференциали.

Системата за измерване на теглото 
на товара в коша е стандартно обо-
рудване и показва масата му по вре-
ме на товаренето на дисплей в каби-
ната. Полезни технологии са също 
асистентът за потегляне по наклон 
и системата за ограничаване на ско-
ростта на придвижване според оп-
ределения лимит. Операторът може 
да задава максимална височина на 
вдигане на коша с цел по-голяма 
безопасност, ако условията на рабо-
та го налагат. Специфична е систе-
мата  , която проме-
ня реакцията на кормилната уредба 
според това дали придвижването е 
с по-висока или по-ниска скорост и 
дали завоят е по-остър или по-пла-
вен. В крайна сметка завиването се 
извършва винаги съвсем прецизно 
и с най-малко усилия и движения от 
страна на оператора.

VOLVO

  е не само лидер на пазара 
на самосвалите със съчленена рама 
– шведският производител създа-
ва този пазар през 1  г. Тогава 
е пуснат първият дъмпер в света - 
моделът 1. В основата си той 
е разработка, съчетаваща селско-
стопански трактор и ремарке, които 
са свързани постоянно с шарнирна 
връзка, а предният мост на трактора 
е премахнат. Прякорът му бил  

, а полезният товар - едва 
10 . Но преди  години той е поста-
вил основата за по-нататъшното го-
лямо развитие на концепцията.

Всъщност почти всички функцио-
налности и характеристики, които 
днес се възприемат като дадености 
при дъмперите, са вложени за пър-
ви път при съчленените самосвали 

 специализирана ходова част 
за пресечени терени, автоматична 
скоростна кутия, колесна формула 

х , ретардер, електронна само- 
диагностика, автоматично управле-
ние на сцеплението на колелата с 
терена и др.

Една от уникалните иновации на 
  е хидравличното окачване с 

автоматично управление на нивото 
и стабилността на всяко колело. То е 
наречено   и осигуря-
ва отлична проходимост по пресеч-
ни терени и позволява на дъмпера 
да се движи с много по-висока ско-
рост и да постига много по-голяма 
производителност, особено, ако се 
преминават големи разстояния по 
тежък пресечен терен.

Понастоящем   предлага се-
дем модела с полезен товар от 2   
до  , като флагманът е най-голе-
мият триосен дъмпер, предлаган 
днес на пазара. Това са високотех-
нологични машини, използващи 
най-съвременни системи за повише-
на производителност, безопасност и 
комфорт за оператора, в съчетание 
с намаляване на разходите за екс-
плоатация и поддръжка. Сред тях 
трябва да се отбележат асистентът 
за потегляне под наклон, динамична-
та моторна спирачка, новият круиз 
контрол и системата за управление 
на скоростта при спускане по надо-
лнище.

О ор  о о  
Д  НИКОЛОВ

С ленен самосвал Liebherr A230 с поле ен товар 28 t

 С ленен самосвал Vol o A45  с поле ен товар 41 t
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕ А „ МИЛАНЕ“ 
В МЕЛНИ НО ФЛОТАЦИОННИЯ ЦЕХ 
НА „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД 

 МОДЕЛИ НА ИЗКУ ТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Маг. Светослав Любенов - е-  . - .  
АТЕЛ – Системи за управление ЕООД

OPTIMIZATION OF THE „GRINDING“ PROCESS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS  
IN THE MILL-FLOTATION PLANT OF JSC „ELATSITE-MED“
M .   - е-  . - .  
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РЕЗЮМЕ

Процесът на смилане на руди е труден за контролира-
не с помощта на конвенционални системи за автома-
тизация  и  поради множеството параме-
три за контролиране, вариации на процеса и шумни 
измервания. За да постигнем оптимално качество 
на процеса, трябва да минимизираме фракцията на 
частици 200  в пулпа, което може да бъде постиг-
нато чрез осигуряване на най-добрите контролни па-
раметри на операторите на процеси и системите за 
автоматизация. Ние предлагаме решение за апрок-
симация на неаналитична и неизвестна функция за 
смилане с Гаусови процеси, и изпълняваме задача 
за оптимизация, използвайки методите на Бейсовата 
оптимизация, за да намерим най-добрите стойности 
за параметрите за контрола на процеса.

КЛЮ ОВИ ДУМИ  оптимизация, машинно обучение, 
автоматизация, управление на процеси, невронни 
мрежи

В ВЕДЕНИЕ

Машинното обучение  в най-общ смисъл пред-
ставлява апроксимация на непознати и сложни функ-
ции. Процесът „смилане“ представлява комплексна, 
стохастична функция на множество параметри, които 
пряко или косвено участват в нейното изчисление. 

ункцията на смилане можем да обозначим като 
„черна кутия“, защото не може да бъде описана анали-
тично, но може да бъде апроксимирана с помощта на 
невронни мрежи с времеви серии или с помощта на 
Гаусови процеси. Целта е да изградим т. нар. „сурога-
тен“ модел приближение  на функцията на „смилане“, 
за да определим, кои са най-добрите стойности на па-

Доклад  и несен на V Национална на но-те ни еска кон еренция инералните рес рси и сто ивото ра витие  
27 ноември 2020   Со ия
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МАГ  ВЕТО ЛАВ ЛЮБЕНОВ е софтуерен архитект с доказан опит в из-
граждане на системи за индустриална автоматизация и управител на фир-
ма АТЕЛ – Системи за управление ЕООД. През последните години актив-
но се занимава с проучване и внедряване на  модели за оптимизация 
на процеси в минната промишленост. Той е изцяло отдаден на решаване 
сложни и реални проблеми като вникване в производствените данни и из-
вличане на информация с помощта на модерни технологии като машинно 
обучение, невронни мрежи, Бейсова статистика и др. 

раметрите, върху които можем да въздействаме, за 
да получим желания зърнометричен състав 200мк., 
- 0мк , количество и  плътност на пулп към флотация. 

Съществуват десетина параметъра на процеса, върху 
които системите за автоматизация могат пряко или 
косвено могат да въздействат и още толкова, които 
влияят на процеса и имат случаен характер. Пости-
гането на оптимално качество на смилане най-ни-
ски процентни стойности на фракцията – 200мк.  се 
оказва сложна задача за операторите. Причината се 
състои в това, че пространството, в което  трябва да 
се подберат най-добрите комбинации от стойности на 
параметрите и режими на управление на всяка една 
мелница е многомерно, а влиянието на отделните па-
раметри върху смилането е нелинейно и трудно за 
анализиране. На практика трябва да апроксимираме 
функцията на смилане с малко лабораторни измерва-
ния за класите 200мк., - 0мк.  и по-голяма несигур-
ност. Един от начините да измерваме несигурност,  е 
да използваме вероятностни модели.

Съществуват класове от математически алгоритми 
наречени Гаусови процеси, които ни позволяват да 
изградим т.нар. „сурогатен“ модел на функцията на 
смилане чрез регресия и минимален брой експери-
менти. Сурогатната функция на практика представля-
ва апроксимация на обективната функция, т.е. функ-
цията на процеса смилане. От практическо значение 
за целите на работата е, че можем да изчисляваме 
сурогатната функция със всякакви комбинации от 
входни параметри руда, вода, плътност, налягане, ка-
чество на руда и т.н.  и да получаваме резултати за 

200мк. бързо и лесно. В последствие с помощта на 
Бейсови вероятности, можем да постигнем крайната 
цел – оптимизация на входните параметри на проце-
са. В този доклад ще разгледаме имплементацията на 
алгоритъм за Бейсовата оптимизация, чиято цел е да 
открием глобален минимум на сложната неконвекс-
на с множество локални минимуми и максимуми , 
мулти-модална функция на смилането в зависимост 
от входящите параметри на процеса.

ВЕРОЯТНО ТНИ НЕПАРАМЕТРИ НИ МОДЕЛИ   
ГАУ ОВИ ПРОЦЕ И

Гаусовите процеси са мощни инструменти, които ни 
позволяват да правим прогнози за данните в ком-
бинация с априорни знания. Те намират масово при-
ложение в напасване на функция към данните -  
регресия, която ще я използваме за моделиране на 
обективната функция на 200мк. Съществуват без-
брой функции, които могат да се напаснат към даде-
на серия сет  от времеви данни, а  предоставят 
елегантно решение на този проблем, като определят 
вероятност за всяка една от тях. Средното на това 
вероятностно разпределение представлява най-ве-
роятните характеристики на тези данни. Освен това  
използването на вероятностен подход ни позволява 
да изградим „увереност“ около прогнозите от регре-
сионния резултат.

Гаусовите процеси  представляват класове от 
непараметрични статистически модели опериращи 
в пространство от непрекъснати функции.  позво-
ляват да описваме разпределения на функции, а Бей-
совата статистика ни позволява да ъпдейтваме това 
разпределение при наблюдение на тренинг данни.  
дават информация не само за вероятната стойност 
на f x  за всяка стойност на х, но и най-важното – не-
сигурността около тази стойност. Тези вероятностни 
разпределения са Гаусови и са дефинирани със сред-
ното  и стандартното отклонение , но  и  могат да 
бъдат различни за всяко х, затова дефинираме раз-
пределение върху функции

 P  f x x   N x , 2 x ,

където N е нормално разпределение.

За да оценим х  и х  трябва да напаснем  към 
данните. Приемаме, че всяко измерване f X    семпъл 
от нормално разпределение. Ако нашият сет от данни 
е направен от няколко измервания f X1 ,  f X2 ,  , f Xm , 
то векторът  f X1 ,  f X2 ,  , f Xm   семпъл от много-
мерно нормално разпределение, което се дефинира с 
вектор на средното и ковариантна матрица. Така  
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представлява генерализация на n-вариантно Гаусо-
во разпределение, където n е броя на наблюденията. 
Ковариантната матрица  свързва дадено наблюде-
ние с друго  две наблюдения, които съответстват на 
близки X1 и X2 най-вероятно корелират това е апри-
орно допускане е базирано на факта, че функциите са 
плавни . От тук идва и заключението, че далечни сем-
пли не корелират, а близките по между си корелират.

 описва вариациите по всяко измерение на Х и опре-
деля как различните входни параметри на обективна-
та функция 200 мк. корелират помежду си. 

Където Х следва нормално разпределение, а  описва 
формата му. Е е математическото очакване на раз-
пределението  .

  Xi, Xj    Xi - Xj - j T]

Ковариантната матрица  се определя от ковариант-
на функция К, която често се нарича кернел на Гау-
совия процес. Тя кодира информация за формата и 
структурата, която функцията ще има. Пример за K  
експоненциално квадратичната ковариация

K x, x     -1 2   -  2 ,

според която близки една до друга точки, ще имат по-
добни стойности на функцията. Съществуват различ-
ни видове кернел функции като   , 
Периодични, Линейни, Матерн и др., които няма да 
разглеждаме тук, но са използвани при моделиране-
то на обективната функция на класата 200мк.

 работят с априорно вярване за формата на непо-
знатата обективна функция  . Вдясно са сред-
ното  и стандартното отклонение  на , за които 
нямаме информация и затова им даваме произвол-
ни стойности 0 и 1. Вляво на фигурата всяка крива е 
семплирана от разпределението на безкрайно много 
възможни функции.  

Когато започнем да правим наблюдения над обектив-
ната функция, съществуват много неизвестни за нея. 
Например измервайки 200мк. на интервали през 

 часа съществува несигурност за стойностите на 
функцията между тези две точки. Колкото по-отдале-
чени са тези точки на измерване, толкова по-голяма 
е несигурността в поведението на обективната функ-
ция. Друг източник на несигурност е факта, че измер-
ваме входните параметри и 200мк. с определен шум. 

Нека предположим, че разпределението f x  на класа-
та 200 мк. изглежда като на  . Първоначално 

иг. 1. иг. 1. Га сов процес ( ). Вляво – априорно ра пределение на бе кра но много нкции генерирани с помощта на 
кернелна нкция и ковариантната матрица. Вдясно - средното  и стандартното отклонение  на  бе  данни от и мер-
вания

иг. 2. Примерно ра пределение ( ) на класата 200 мк
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иг. 3. С помощта на е сова ин еренция  моделираме апостериорното ра пределение  което е комбинация от априорното ра -
пределение на нкции и данни от набл денията.  Така с рогатният модел се добли ава все пове е до обективната нкция  
което ни по волява да генерираме прогно и с оценка на несиг рност а нови ненабл давани данни

нямаме представа как е разпределена 200мк., зато-
ва можем да вземем проби с различни стойности на 
вх. параметри. Както обяснихме по-горе, това е трудо-
емка задача и затова искаме да сведем до минимум 
вземането на проби и изчислението на обективната 
функция. Така се стремим да вземаме проби само в 
участъци, където имаме висока информация за раз-
пределението на 200мк – Активно обучение. Освен 
това искаме да изследваме участъци, където разпре-
делението на 200мк. е най-минимално съдържание.

Активното обучение цели да увеличи точността на 
модела използвайки метод за редуциране на неси-
гурността. Тази техника предлага вземане на проба 
измерване  в  точка, където моделът има най-висока 

несигурност, т. е. висока вариация  

При Гаусовите процеси третираме всяка тестова точ-
ка като случайна променлива. Многомерното Гаусово 
разпределение има толкова размерности, колкото е 
и броя на случайните променливи. Генерирането на 
прогнози от  се свежда до извадка на семпли от 
това разпределение.

БЕ ОВА ОПТИМИЗАЦИЯ БО

Досега в горната част разгледахме изграждането 
на сурогатен модел за разпределение на класата 

200мк. Сега целта е да открием регион, в който раз-
пределението на 200мк. има най-ниски стойности. 
В сърцевината си Бейсовата оптимизация задава 
въпроса  - Имайки досегашната информация, коя е 
следващата точка, която трябва да изчислим  В БО 
се стремим да балансираме изследването на реги-
они с несигурност, които може да съдържат ниски 
стойности на 200мк. с региони, които вече знаем, че 
имат ниски стойности на 200мк.

За да вземем решение за изчисление на следваща-
та точка,  използваме т. нар. „селективна“ функция 

  и изборът ни съвпада с максиму-
ма на селективната функция. пдейтваме модела и 
повтаряме процеса, за да определим, коя е следваща-
та точка за изчисление и оптимизираме селективна-
та функция. Така на всяка стъпка опресняваме моде-
ла, описващ изчисленията и несигурността на всяка 
точка съгласно теоремата на Бейс  

.
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Селективните функции са математически техники, 
които напътстват изследването на пространството 
на параметрите при Бейсовата оптимизация. Те из-
ползват прогнозното средно и вариация, които са ге-
нерирани от Гаусовия процес, за да подберат една от 
двете стратегии за определяне на следващата точка

l Изследване  напътства търсенето към неизслед-
вани региони

l Експлоатация  фокусира се върху търсене в об-
ласти с най-добри резултати.

Практически следващият хиперпараметър се пада 
там, където селективната функция има най-висока 
стойност  .

Подбраната селективна функция избира следваща-
та точка, така че та има вероятност за подобрение 

    над текущия максимум 
f x . Математически изборът на следващата точка се 
записва като

xt+1   PI x  

  P f x   f x   .

където .  е вероятност,  е малко положително чис-
ло, което балансира между изследване и експлоата-
ция. 

иг. 4. Алгорит м т а е совата оптими ация т рси следващ кандидат а в мо ен максим м на всяка итерация. Целта е 
да открием глобален миним м (или максим м) на с рогатния  модел посредством максими иране на селективната нкция 
в елено. Вероятностите а селектиране са ниски около и мерванията и високи  с ответно при високи прогно ни сто ности на 

 модела или при висока прогно на несиг рност

Вероятността за подобрение вижда колко е вероятно 
подобрението, но не включва колко тя може да бъде. 
Съществува и друг критерий наречен очаквано подо-
брение   , който прави точно 
това и използваме в алгоритъма за оптимизация.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА  И БО ЗА ПРОЦЕ А 
„ МИЛАНЕ“

На   е показан резултат от  регресия за - 0мк. 
аналогично за 200мк.  в зависимост от два параме-

търа – разход на руда и разход на вода в зумпф. Ви-
зуализацията на Гаусово разпределение в множество 
измерения в  е трудно, затова илюстрираме раз-
пределението в зависимост само на два параметъра. 
Тъмните точици 0 на брой  показват всяка итерация 
на алгоритъма, който търси глобален максимум на 
обективната функция. Най-голяма концентрация на 
точки се наблюдава в последните итерации, там къ-
дето алгоритъмът открива глобален максимум чер-
ната елипса . Там са и най-оптималните стойности на 
входните параметри на обективната функция.

Визуализацията на повече от два параметъра и хи-
перповърхнини е сложно, затова резултатите от обу-
чението на нов модел с участието на всички вход-
ни параметри на процеса „смилане“ са обработени 
таблично.
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ЗАКЛЮ ЕНИЕ

В този доклад разгледахме, как работят някои от 
съвременните в света на машинното обучение моде-
ли за регресия и оптимизация на сложни процесни 
функции като Гаусови процеси и Бейсова оптимиза-
ция. Резултатите от изследванията недвусмислено 
показват, че процесът „смилане“ може да бъде опти-
мизиран с помощта на модели за Машинно обучение. 
Следващите логични стъпки в тази задача са създа-
ването на онлайн алгоритми за оптимизация и софту-
ер за потребителски интерфейс, който да информира 
операторите на процеса, как да подберат най-добрите 
задания на параметрите, които могат да контролират.

иг.5. Ви али ация на ре лтата от прогно ите на  и О модела а два в одни парамет ра на обективната нкция. Алгори-
т м т открива глобалния максим м на неконвексно с вместно  ра пределение  ко то дава на -добрите комбинации от в одни 
параметри а в де ствие на процеса смилане
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ПРОМИ ЛЕНИТЕ  ОТПАД ЦИ  ЕДНА ОТ 
АЛТЕРНАТИВИТЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ УРОВИНИ 

Проф. дгн инж. Добринка Ставракева

INDUSTRIAL WASTES – ONE OF THE ALTERNATIVES TO MINERAL RAW MATERIALS
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РЕЗЮМЕ

Настоящата статия обобщава научни резултати, про-
ведени през последните десетилетия и публикува-
ни периодично през годините у нас върху възмож-
ностите за оползотворяване на редица промишлени 
отпадъци като алтернатива на природни суровини 
или  като източници на полезни компоненти. Такива 
следва да се търсят сред множеството разнообраз-
ни промишлени отпадъци, като пепелите от ТЕЦ, 
металургичните шлаки, отпадъците от химическата 
промишленост и др. За да се даде оценка на възмож-
ностите макар и за ограничено оползотворяване на 
неорганичните индустриални отпадъци е нужно пред-
варително да бъдат комплексно охарактеризирани 
химически, минераложки и структурно, а насипните 
отпадъци и зърнометрично. рез оползотворяването 
индустриалните отпадъци ще опазим природата и ще 
съхраним природните суровини за по-дълго време.

КЛЮ ОВИ ДУМИ  индустриални отпадъци, пепелите 
от ТЕЦ, металургичните шлаки, природните суровини

В ВЕДЕНИЕ

Проблемът за природните ресурси е изключително 
важен. Известно е, че редица минерални суровини в 
световен мащаб са с ограничени запаси, а някои вече 
са на изчерпване. Поради тези обстоятелства се на-
лага необходимостта от търсенето на алтернативни 
суровини, методи и технологии за използването на 

някои индустриални отпадъци като заместители на 
природните минерални ресурси.

Настоящето научно съобщение обобщава нашите и 
на други изследователи научни резултати, проведени 
през последните десетилетия и публикувани перио-
дично през годините у нас върху възможностите за 
оползотворяване на редица местни промишлени от-
падъци като заместители на природни суровини или  
като източници на полезни компоненти.

Доклад  и несен на V Национална на но-те ни еска кон еренция инералните рес рси и сто ивото ра витие  
27 ноември 2020   Со ия
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ПРОФ  ДГН ИН  ДОБРИНКА ТАВРАКЕВА завършва висшето си образо-
вание като минен инженер-геолог по специалността “Геология и проучва-
не на рудни полезни изкопаеми” в Минния институт в гр. Днепропетровск, 
Украйна. Започва работа като старши геолог на рудник „ -ти септември” 
в „Горубсо” - Мадан. Тя изминава цялата йерархична стълбица в разви-
тието си на учен  хоноруван асистент в МГУ  редовен асистент във В ТИ - 
София, където завършва задочно второ висше образование със специал-
ност инженер-химик към катедра “Технология на силикатите”  аспирант 
в Института по геология и геохимия на рудни находища при АН на бившия 
СССР, в който защитава дисертация на тема „Изучаване на кристализацията 
и нейните оптимални условия за получаване на лети каменни изделия от 
отпадъчни медни шлаки”, за което  е присъдена научната степен „кандидат 
на геолого-минералогическите науки”. През 1 7  г. Д. Ставракева е хабили-
тирана за доцент във В ТИ - София, където защитава докторска дисертация 

на тема „ азообразуване, фазови равновесия и микроструктурни особености в оксидни и силикатни сис-
теми с практическа значимост”, с която става „доктор на геологическите науки”, а след това  е присъдено 
научното звание професор. Специализирала е във ранция Париж и гр. Мец . Проф. Д. Ставракева има 
издадени самостоятелно или в съавторство  учебника и учебни помагала. Била е ръководител на над 0 
дипломанти и специализанти, научен ръководител и консултант на много аспиранти и докторанти, рецен-
зент на учебници и книги, автор и съавтор е на над 140 научни публикации. Проф. Ставракева е автор и 
съавтор на  авторски свидетелства, третиращи състава на нови силикатни материали.

За да се даде оценка на възможностите макар и за 
ограничено оползотворяване на неорганичните ин-
дустриални отпадъци е нужно предварително да 
бъдат комплексно охарактеризирани химически, 
минераложки и структурно, а насипните отпадъци 
и зърнометрично. От гледна точка на тяхното опол-
зотворяване отпадъците могат да се обединят в 
следните три основни групи

l Отпадъци  директно оползотворявани във вида на 
получаването им.

l Отпадъци за добив на полезни  компоненти.

l Отпадъци, непредставляващи интерес като вто-
рични суровини.

ОТПАД ЦИ  ГОДНИ ЗА ДИРЕКТНО ОПОЛЗОТВОРЯВА-
НИ В В ВИДА НА ПОЛУ АВАНЕТО ИМ

Към тази група могат да се  причислят голям брой 
отпадъци от различните групи по произход  от енер-
гетиката, обогатяването на различните полезни изко-
паеми, металургията и химическата промишленост, 
съответно различните пепелите от ТЕЦ, флотационни 
отпадъци, гранулирани металургични шлаки, и фос-
фогипсът.

Тези отпадъци предимно могат да послужат у нас за 
производство на различни строителни материали, 
като алтернативна суровина на използваните тради-
ционни природни суровини като пясъците, глините, 
фелдшпатите и други. Количеството на оползотво-
ряваните отпадъци е далеч под 1 . В същото вре-
ме у нас е развита силно строително-керамичната 
промишленост, т.е. основно производството на тух-
ли и керемиди. За целта се разработват и експлоа-

тират  не малък брой кариери за добив на глинести 
суровини, което безспорно нарушава ландшафта 
на България. Пепелите и сгуриите  от ТЕЦ  са сред 
най-големите индустриални замърсители на околна-
та среда във всички страни, чиито енергийни системи 
се базират  на използването на твърди горива. Този 
проблем стои и пред  България. Оползотворяването 
на пепелите в редица страни е решен еднозначно, 
а в други се прибягва  към рекултивиране на засег-
натите земи от натрупването на този вид отпадъци. 
Световната практика сочи,че пепелите от ТЕЦ могат 
да бъдат успешно оползотворени в редица масови 
производства. Както показва световният опит, а и 
нашите лабораторни изследвания потвърждават, че 
един значителен процент от глината може да бъде за-
менен с пепел от ТЕЦ без компромис със свойствата 
на керамичните изделия. Такава замяна е възможна 
поради близостта  на химичния състав на глината с 
този на пепелите от една страна и освен това, поради 
близостта в минералния състав на пепелите и този на 
готовите керамични материали, т.е. след изпичането 
на глината.

В повече пепели минералната част представлява из-
печена глина при температурния режим на изгаряне 
на въглищата в съответните ТЕЦ. Минералният със-
тав на пепелта зависи от състава на вместващите 
глинести скали. Основно минералната част на пепел-
та е изградена от определено количество кварц, стък-
ловидна фаза, армирана от игловидни микролити на 
мулит, анортит, калцит, гипс, анхидрит и неизгорели 
частици въглища. Данните за химичния и минералния  
състав на пепели от ТЕЦ и на някои глини за строи-
телна керамика и строително–керамични материали, 
потвърждават казаното по-горе. Възможността за 
частична замяна на глинестия компонент с пепели от 
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ТЕЦ бе доказана с наши и на други 
изследователи експериментални 
резултати. изико-механичните  
показатели на керамични материа-
ли, изготвени от глина и от смес на 
глина и пепел от ТЕЦ са близки.

Тук ще обобщим някои наши и на 
други изследователи научните ре-
зултати получени в лабораторни 
условия по перспективите за опол-
зотворяването на редица промиш-
лени отпадъци.

Така е е е о  ТЕЦ, които са изу-
чени от нас 1 - 4  могат да намерят 
приложение в редица масови про-
изводства. Например по-основните 
по химичен състав пепели  в про-
изводството на цимент, а по-кисе-
лите пепели за пуцоланов цимент, 
в грубата керамика за тухли и ке-
ремиди,за аглопорити, керамзитни 
настилки на пътища. В последно 
време е доказано успешното им 
използуване в производството на 
по-специални материали и изделия 
като стъклокристални, стъклокера-
мични, както  и като леки топлоиз-
олационни материали или замазки 
и други.

На основата на пепел от ТЕЦ „Ре-
публика”  с химичен състав в  

2 -  - 2  ,  2  - 22 - 2 ,  
2   - 7 - ,   - 2,0 - 2,7 ,  

 - 1,7  - ,0  ,  2  - 1,  -2,7 , 
2  - 0,4 - 0, ,   - 0,1  - 1,10 , 

водоразтворими соли - 0,2  - 0,   
и З.Н 1000о  - 0,1  - ,0  и на пепел 
от ТЕЦ „Кремиковци“ „Брежнев”  
със състав 2 - 0- , 2 - 10 - 
1 ,  2   - 4 - 7 ,  - 2  - ,  

 - 1, 0 - ,0 ,  2  - 0,  - 2,0 , 

иг. 2. икрос ери от пепел  армирани с ини кристали на м лит. Сканираща елек-
тронна микроскопия.  500:1

2  - 0,2 - ,  - 2 - , водораз-
творими соли - 1 - 1,  и З.Н 1000о  - 
1 - ,  са синтезирани лабораторно 
стъклокристални и стъклокерамич-
ни материали.

Особен интерес представляват 
някои пепели, каквито са за наша-
та страна например, тези от ТЕЦ 
„Бобов дол” , 4 , в които осно-
вен структурен елемент са кухите 
остъклени алумосиликатни сфери, 
наричани ценосфери  . Ве-
роятно химичният състав на неор-
ганичната част на добиваните от 
Бобовдолския басейн въглища и 
режимът на изгарянето им в цен-
тралата безспорно обуславят фор-
мирането на значително количе-
ство микросфери в пепелта.

Очевидно перспективно ефективно 
приложение може да намери пепел-
та на ТЕЦ  „Бобов дол”, която съдър-
жа голям процент кухи микросфери 

 . Микросферите са арми-
рани с финни кристали на мулит 

 . Зърнометричният  състав 
на пепелта е  0,2  - 1  - 24  0,2 - 
0,0   - 27- , 0,0  - 0,0   - 
14 - 1    и 0,0    - 7 - 1 .  По 
зърнометричен състав  пепелите от 
ТЕЦ „Бобов дол”  се отнасят към  ед-
розърнестите  грубодисперсните  

иг. 1.  икрос ери от пепелта на ТЕЦ  обов дол   50:1
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пепели, тъй като количеството на частиците с размер 
под 0,0    е под 40 .

От нас успешно бе получен в лабораторни условия 
от максимално количество пепел класирана по зър-
нометрия насипна пепел леки топлоизолационни ма-
териали с различни свръзки – глинесто-фосфатна и 
водно стъкло при сравнително ниски температури 
от порядъка на 00oС. Синтезираните материали се 
характеризират с с необходимите физико-механични 
показатели и коефициент на топлопроводност в гра-
ниците от 0,10 до 0,12 . -1. -1. Тези показатели срав-
нени  с тези на най-добрата марка газобетон В  сочат, 
че е възможно да се получат материали  с по-добри 
свойства ниска топлопроводност, ниска обемна маса 
и сравнително висока якост на натиск.  от тези на га-
зобетона.

Експерименталните  резултати от синтеза на топло-
изолзционни материали, произведени на базата на 
пепелни микросфери от ТЕЦ „Бобов дол” показват, че 
това е едно възможно и перспективно направление 
за оползотворяване на пепелите у нас.

Известно е, че в САЩ специално се поддържат топло-
електрически централи за получаване на пепел с пре-
обладаващ процент на описаните микросфери с цел 
производство на  топлоизолационни материали.

Интерес представляват и о е о  о о -
е о  р е о е  о ем  7, , които 

по химичен и минерален състав  могат да се обеди-
нят в 4 групи  кварцови, силикатни, силикатно-карбо-
натни и карбонатни частично могат да се употребят 
и се използват за производство на тухли, а вероятно 
биха намерили приложение и за автоклавно произ-
водство на тухли. От шихтови състави на силикатни и 
карбонатни рудообогатителни отпадъци лабораторно 
са получени оливино-пироксенови лети каменни из-
делия с добри физико-механични  показтели. 

Внимание заслужават и о е ме р  
. Така за с о   Б р  ересе  ро-

м е  о  е рем о с  оме  , 
получена  при влагането на по-голям процент от уни-
калната кремиковска желязна руда, която се отлича-
ва с повишено съдържание на барий и манган, които 
след доменния процес се отделят в шлаката. Доказа-
но е с многобройни лабораторни, полупромишлени и 
промишлени експерименти, че шлаката, съдържаща 
манган и барий оказва добро минерализиращо влия-
ние на клинкерообразуването в портландциментното 
производство и повишават свързващите свойства 
в редица специални цименти. Особено подходяща е 
гранулираната доменна шлака. Аналогично влияние 
оказва и намира приложение и т. нар. отпадък  „че-
рен” барит от обогатяването на кремиковската руда. 
До скоро „черният” барит се използваше в някои от 
циментовите заводи у нас.

Аналогично приложение намираше р р  
о   о  ме о о о о ро о с о 

,   р  Е се  с подходящия си фазово-мине-
рален състав и структура и с химичен състав в след-

ните граници   2 – ,2  - 4 ,  ,  2 - , 4 - 10, 2 
, 2  - 14,  - 1 ,74  ,  - 14, 7 - 2 , ,   - 

14,  - 1 ,74 ,   - ,  - 4,4  , 2  - 1,04 - 1,0 , 
2  - 0,4  - 1, .,  - 0,4  - 0, 2 ,  - 0,42 - 1,1  

,  - 1,7  - 2,20 ,  - 0,  - 0,  и Отпадъчните 
медодобивни шлаки са подходяща петрургична суро-
вина за получаването на лети каменни изделия. Ед-
новременно с приложението си в циментовото про-
изводство  р р  о    е много 
подходящ материал за почистването на корабите за 
далечно плаване, което се прилагаше до скоро.. Това 
се дължи на следното  В гранулираната шлака сред 
преобладаващата шлакова стъкловидна фаза се съ-
държа   значителен  процент  от финозърнест магне-
тит, който поради средната си твърдост  около ,  по 
Моос  е подходящ абразивен материал за почиства-
не на външните метални стени на корабите. Интерес 
представлява и шлаката от медодобива в Пирдоп  7 .

Отпадъчен продукт от м ес  с р  с 
перспектива за оползотворяване са р е р-

 10 , подходящи за изработването на катализатори 
в геотехнологичния добив на уран.

От ром е о о е о  заслужава да 
се акцентира на стъклените такива, които най-често 
са под формата на опаковъчно домакинско, фарма-
цевтично, от производствен брак и друг произход. 
Успешно могат да се използват за стъклокристални 
материали, строителни блокове, за производство на 
стъкла и дори за пълнеж на минни изработки. Опол-
зотворяването им води до икономия на суровини 
като пясък, фелдшпат и сода.

ОТПАД ЦИ ЗА ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ КОМПОНЕНТИ

Това са отпадъци от които чрез подходящи техноло-
гии могат да се извлекат някои полезни компонен-
ти или да послужат като допълнителни суровинни 
източници за добив на метали  или различни съе-
динения. Като такива интерес представляват отпа-
дъчните маси от вместващите скали при уранодо-
бива, пиритните угарки, някои  отпадъчни шлаки от 
цветната металургия, пепелите от ТЕЦ с повишено 
съдържание  на железни оксиди, отработените ог-
неупори в металургичното медодобивно производ-
ство, стъкларската и циментовата промишлености, 
отработените катализатори от химическите произ-
водства, галваничните утайки, солите от кожарската 
промишленост и други. Този вид отпадъци предста-
вляват голям икономически интерес, като се отчита 
недостигът или невъзвращаемостта на редица рудни 
полезни изкопаеми.

Невъзобновяемостта на природните ресурси от по-
лезни изкопаеми налага да се търсят алтернативни 
източници и на допълнителни желязо-съдържащи 
суровини. Редица промишлени отпадъци, като някои 
пепели от ТЕЦ, пиритните угарки от производството 
на сярна киселина, отпадъчните и конверторни шла-
ки от цветната металургия, „черният” барит от обо-
гатяването на кремиковската руда, някои шламове 
и други съдържат повишени количества желязо. В 
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някои от пепелите от ТЕЦ желязото достига  1 , в 
пиритните угарки – , в отпадъчните медни шлаки 
– до , а в „черния”  барит - 1 .

елязосъдържащите  отпадъци представляват ог-
ромни количества маси и същественото е, че са в 
насипно състояние и с различна зърнометрия, кое-
то позволява при евентуалното им изземване и об-
работване да не се влагат допълнителни енергийни 
разходи за механично раздробяване и смилане при 
преработката им.

За решаването на въпроса за оползотворяването на 
тези отпадъци като допълнителни вторични суро-
винни източници за добив на желязо от съществено 
значение е да се знае видът на желязосъдържащи-
те минерали и структурните им взаимоотношения 
с другите фази в твърдите отпадъци. С комплекс от 
методи за фазово-структурни изследвания, като 
светлинна микроскопия в преминаваща и отразена 
светлина, сканираща електронна микроскопия, рент-
генофазов анализ и мьосбауерова спектроскопия  са 
охарактеризирани желязосъдържащите фази и тех-
ните микроструктурни взаимоотношения в пепелите 
от ТЕЦ в България, пиритните угарки, „черния” барит 
и отпадъчните шлаки от медодобивното производ-
ство. Мьосбауеровата спектроскопия позволява да 
се определи желязото, намиращо се в парамагнитно 
и феромагнитно състояние, както и 2+ и , а от тук 
да се фиксират количествените съотношения на маг-
нитните и парамагнитните желязосъдържащи фази.

Към тази група на  отпадъци за извличане на полезни 
компоненти интерес представляват някои отработе-
ни огнеупорни материали от медодобивното произ-
водство, които в процеса на  експлоатация в металур-
гичните пещи постепенно се импрегнират от метал, 
в частност с мед. След излизането им от употреба 
тези отработени огнеупорни материали след съот-
ветно смилане представляват вторична суровина   с 
високо съдържание на мед . Излезлите от употреба 
хромитови огнеупори в металургията са интересни 
за оползотворяването им. Така доказано е от научен 
колектив с ръководител доц. д-р С. Исакова, че е въз-
можно за условията  на България да се произведат 
около  1000  хром от отпадъци, необходим за произ-
водството на хромови соли или продукт за нуждите 
на черната металургия.

Практически интерес представляват като допълни-
телна суровина не само съвременните  металургични 
шлаки, но и древни такива, които се разкриват на те-
риторията на България. От нас са изучени химико-ми-
нералого-петрграфски редица такива находки на 
древни металургични шлака за добив на желязо и 
мед.  Подробно са изучени  медодобивни древни шла-
ки от Бургаския и мболския рудни райони. Така в 
древните шлаки от Росенския руден район 11  се кон-
статира наличие на свободна мед със съдържания 
над съвременните кондиционни изисквания за добив 
на мед. Ако се окаже, че разкритите древни шлаки са 
в достатъчно количество, то те биха представлявали 
потенциална суровина за добив на мед.

Микрохимичните анализи на шлаките от Росенския 
район  показват наличие също на фосфор, лантан 
и церий, чийто количества са най-високи в шлаката 
от находище „Пропаднала вода”.  Наличието на тези 
елементи обикновено се свързва с присъствието на 
минерала монацит в изходната преработвана медсъ-
държаща суровина. Тези резултати дават основание 
за провеждане на бъдеши петроложки и геохимични 
по-детайлни изследвания на района за наличието на 
редки и разсеяни елементи

От гледна точка  за извличане на цветни метали инте-
ресни са някои галванични утайки 12  от електрохи-
мичните производства или соли от кожаро-кожухар-
ската индустрия.

Галваничните утайки са свързани с процесите на по-
цинковане, кадмиране, калайдисване, електролитно 
месинговане, позлатяване, посребряване, никелира-
не и др. Тези производства у нас основно са съсре-
доточени в Пловдивска, Пазарджишка, Софийска, м-
болска и Бургаска области

Галваничите производства са едни от технологиите 
свързани с отделянето на  значителни  количества 
отпадъчни продукти под формата на пулпа или кек, 
които се изхвърлят на насипища, създавайки сериоз-
ни екологични проблеми. Освен това тези отпадъци 
съдържат повишени концентрации мед, цинк, кад-
мий, никел, хром, благородни и други метали,преви-
шаващи многократно концентрациите им в рудите. От 
една страна тези утайки са с висока токсичност, а от 
друга съдържат много полезни компоненти. Това на-
лага детайлно да се изучат и окачествят химико-ми-
нераложки тези утайки, както и водите от съответни-
те шламове.Тези отпадъци макар и в малотонажни 
количества трябва да бъдат обект на изследване 
на специалистите минералози и химици, тъй като 
представляват потенциални източници за извлича-
не на едни или други компоненти от една страна, а 
от друга страна представляват сериозни източници 
за замърсяване на подпочвените води. Детайлното 
химико-минераложко охарактеризиране на галванич-
ните утайки позволява те да се превърнат от силно 
токсичен  отпадък в една алтернативна комплексна 
и твърде ценна вторична суровина на цветни мета-
ли и хромови суровини. Използването на галванична 
утайка с повишено съдържание на двухромен три- 
оксид вместо калиев бихромат за оцветяване на опа-
ковъчните стъкла има значително по-добър ефект и 
икономически е по-изгодно.

Очистването на водите от галваничните производ-
ства по реагентен път води до образуването на съ-
единения на цветните метали, които се отделят като 
утайки. В галваничните шламове се концентрират ре-
дица елементи като хром, цинк, мед, желязо, кадмий, 
никел, сребро, злато, силиций, магнезий, натрий, ка-
лий, манган, фосфор, хлор и други. Това налага да се 
прилагат такива физико-химични методи за утаяване, 
водещи до по-слаба токсичност на разтворите. Очис-
тването на водите от галваничните производства по 
реагентен път води до образуването на съединения 
на цветните метали, които се отделят като утайки.
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Акцент заслужава и проблемът за частичното опол-
зотворяване на някои ор  о , каквито 
са о е е е  ос  1  , като алтер-
нативна минерална суровина на природните фосфо-
ритни и апатитни суровини. Промишлените им запа-
си са доста ограничени, поради което се налага да се 
търсят алтернативни минерални  източници. Природ-
ните калциеви фосфати освен за производството на 
фосфорни торове и фосфорна киселина служат и като 
изходна суровина в синтеза на много нови класове 
материали, костен порцелан и различни трансплан-
танти. По света се работи изключително интензивно 
върху синтеза на различни по химичен и минерален 
състав калциеви фосфати – от чисти химически ре-
активи и от различни морски водорасли до фосфати 
с животински произход. Освен като природни неорга-
нични минерали калциевите фосфати се образуват и 
в значителна част от живата природа. Те изграждат 
костната система на много видове от животинския 
свят. Предвид, че у нас животновъдството е сравни-
телно развито е нужно да се потърси възможност за 
оползотворяване на биогенните калциеви фосфати 
от костите на животните в големите месопреработва-
щи предприятия.

От нас е изучен  химичния и минералния състав на 
костно брашно, получено от четири вида животин-
ски кости – говежди, свински, пилешки и рибни. Кос-
тите са изпечени при около 200С за около 2 часа. 
Синтезирани бяха стъклокристални материали от 
говеждо костно брашно с минимално количество 
глинесто-фосфатна свръзка. При този синтез основ-
ната кристална фаза е трикалциев фосфат от вида на 
витлокита Са РО4 2, който се характеризира с нисък 
коефициент  на линейно термично разширение в гра-
ниците  2,2.10- С-1 - 11,0. 10-7С-1. За целта е необхо-
димо да се разработят подходящи технологии, които 
да позволят получаването на подходяща микропорес-
тост на изделията, близка до тази на животинската 
костна тъкан. Костните брашна са перспективна су-
ровина  в областта на синтеза на необходимите мате-
риали за хирургични трансплантации.

Не о м о  е ерс е   о о о ор -
е  о с е ос   ро о с о о  

ос ор  оро е. Известно е, че калциевите фосфа-
ти от групата на апатита са едни от най-устойчивите 
минерали в природата. За да се получат лесно усво-
ими от растенията минерални торове, животинските 
кости трябва да бъдат подложени на съответната 
химико-технологична обработка. Един от методите за 
такава преработка са трибохимичните процеси за ак-
тивиране на фосфоритите. рез оползотворяването   
на този вид отпадъци могат да се решат макар и час-
тично, проблемите свързани с дефицита на сурови-
ни за фосфорни минерални торове и не на последно 
място ще се постигне  опазването на околната среда 
от излишно замърсяване. Едно такова решение ще 
позволи съхраняването на природните фосфор-съ-
държащите минерални суровини за по-дълго време, 
при запазване на геоморфологията на съответните 
райони.

ОТПАД ЦИ  НЕПРЕД ТАВЛЯВА И ИНТЕРЕ  КАТО 
ПОЛЕЗНИ  ВТОРИ НИ УРОВИНИ 

Тези отпадъци най-често се получават при разкри-
ването на находищата на полезни изкопаеми или са 
вместващи скали при добива на рудни и нерудни су-
ровини и въглища. Това са  огромни скални натруп-
вания около стари и действуващи рудници, въглищни 
мини и кариери. В повечето случаи това са едрокъ-
сови материали, които променят околната среда и 
релефа на терена. Към тези отпадъци се проявява 
твърде рядко интерес. В бъдеще те могат да бъдат 
изследвани  в случай на доказана, но не изследвана 
полезна минерализация в тях, например евентуал-
но установяване на златоносно проявление. От тази 
група отпадъци биха представлявали особен интерес 
за допълнителни изследвания и оползотворяване 
скалните натрупвания от разкривките и вместващи-
те скали от добива на полиметалните руди. Всички 
останали отпадъци от тази група е нужно да бъдат 
на вниманието на специалистите инженер-геолози и 
еколози за своевременното им рекултивиране.

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Рационалното осигуряване на икономиката на всяка 
страна с необходимите  минерални ресурси в нацио-
нален и международен аспект се налага да се поло-
жат сериозни усилия за въвеждане на регламенти 
за разумен и по-пестелив добив на рудни и нерудни 
полезни  изкопаеми. В този аспект закономерно се 
поставя въпросът за търсенето на  алтернативни 
източници на суровини. Такива следва да се търсят 
сред множеството разнообразни промишлени отпа-
дъци, като пепелите от ТЕЦ, металургичните шлаки, 
отпадъците от химическата промишленост и др. Едно 
такова решение ще подобри ландшафта на земната 
повърхност, ще подпомогне опазването  на околната 
среда и ще предотврати унищожаването на големи 
площи обработваема селскостопанска земя. За да 
бъде  максимално поощрена тази дейност, следва 
да се въведат законодателни инициативи за данъчно 
облекчение на индустриалците и бизнесмените, опол-
зотворяващи промишлените отпадъци в различните 
отрасли на индустрията.

У нас не е малък броят на лабораторните научни из-
следвания , но за съжаление частично са реализира-
ните решения по оползотворяването им.  За да бъдем 
адекватни на съвременните изисквания 14, 1 , 1 , 17, 
1 ,  нека първо да  запазим за по-дълъг период  при-
родите  суровини и необходимите  полезни компонен-
ти в тях, а за да съхраним екологичната обстановка 
съгласно съвременните потребности се налага да се 
очертаят и предложат следните генерални форми на 
действия  първо - картотекиране и паспортизиране на 
всички налични центрове на натрупани промишлени 
и битови хранилища на отпадъци и второ – да бъдат 
извършени най-пълни физико-химични и фазово-ми-
нераложки и структурна характеристика за съответ-
ните отпадъци. Реализирането на такава отговорност 
трябва да бъде контролирана от съответни държавни 
институции, респективно министерства. За целта да 
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бъдат създадени съответно Комитет по геология и Ди-
рекция по отпадъците.

От изложеното до тук би следвало индустриалните 
отпадъци да се възприемат като вторични полезни 
изкопаеми – една от алтернативите на минералните 
суровини. Нека чрез оползотворяването им да опа-
зим природата и  да съхраним природните суровини 
за по-дълго време.
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GOALS OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
Eng. Shterio Shterev - 
Scientific and technical union of mining, geology and metallurgy  

На 11.02 тази година Агенцията за регионално 
и икономическо развитие – Стара Загора про-
веде -та работна среща на заинтересованите 

страни в разработването на Териториалните планове 
за справедлив преход на въглищни райони от Цен-
трална и Източна Европа. За България това са реги-
оните на „Марица-изток” и Бобов дол. В дискусията 
взеха участие с презентации за своите страни екс-
перти от ехия, Гърция, Словения, представители на 
Европейската инвестиционна банка, на ГД „Енергети-
ка” към Европейската комисия. От българска страна 
свои идеи представиха проф. ристо Василев от ТУ – 
София, зам.-ректора на Тракийския университет – 
Стара Загора и Нуклеон Консултинг – София. Слу-
шах внимателно докладваните идеи и предложения. 
Бях впечатлен от презентация на проекта разработ-
ван от Нуклеон Консултинг. Тя бе последна и поради 
просрочване на времето мина между другото, без да 
впечатли участниците в работната среща. Представе-
ните преди това идеи се базираха на спирането на въ-
гледобива в разглежданите региони и промяната на 
горивната база на ТЕЦ от въглища на природен газ и 
водород, изграждането на фотоволтаични и ветрови 

паркове на териториите на рудниците и централите, 
развитие на свободно говедовъдство на открито , 
модерно, електронизирано и автоматизирано селско 
стопанство и рибовъдство, както и на привличане на 
големи инвеститори в индустриални паркове край 
Стара Загора за откриване на работни места за осво-
бодените работници и специалисти от минно-енер-
гийния комплекс „Марица-изток”.

Участвах в срещата като слушател. Проектът на 
Нуклеон Консултинг ме впечатли с това, че той не 
закрива работещите мини и ТЕЦ. Неговата идея е в 
запазване, плавно преструктуриране и развитие на 
минно-енергийния комплекс чрез оползотворяване 
на лигнитните въглища и емитирания въглероден 
диоксид в химични заводи чрез промишлени техно-
логии прилагани в САЩ. Проектът е мащабен. В раз-
работването му работи колектив от минни инженери, 
химици от БАН, ядрени енергетици и икономисти. Те 
предвиждат изграждане на Индустриален комплекс 
„Марица-изток”, който ще включва мините, ТЕЦ в ре-
гиона, фотоволтаични паркове, модулни ядрени реак-
тори и химически заводи, с ем  . 

ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕ КАТА ЗЕЛЕНА ДЕЛКА

Инж. Щерьо Щерев -  
Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия

ИН  ЕР О ЕРЕВ Е е доказан енергиен експерт в сектор „Въглища“. Заемал 
е отговорни длъжности като  държавен експерт и началник отдел „Енергийни ре-
сурси” в дирекция „Природни ресурси и концесии” в МИЕТ  изпълнителен дирек-
тор и зам.-изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД, Раднево  член 
и председател на съвета на директорите на „Минпроект” ЕАД  началник отдел 
„Минно технологичен” в „Минпроект” ЕАД  главен проектант на рудник „Трояно-
во-север”  зам.-председател на Комитета по енергетика. Участвал е в изготвяне-
то на проекти на нормативни актове, регламентиращи търсенето, проучването и 
добива на въглища, както и преструктурирането на минни обекти. Ръководил е и 
е участвал в разработването на перспективни проучвания, технически, работни  
и технологични проекти за развитието на рудниците в „Мини Марица-изток” ЕАД. 
Има изготвени множество експертни становища. Понастоящем е зам.-предсе-
дател на УС на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.
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на рудничните и насипищните бордове, както и ре-
култивация на освободените от минните дейности 
терени и предоставянето им за индустриално и сел-
скостопанско ползване. Освен това реализацията на 
проекта предлага

l Запазване на важни базови енергийни мощности, 
както и запазване на брутното съотношение по 
ефективна мощност между тях и ВЕИ, запазване 
съответно на стабилността и сигурността на елек-
троенергийната система,

l Запазване на работните места в мините и ТЕЦ,

l Разкриване на нови индустриални работни места, 

l Внедряване на последно поколение ядрени техно-
логии,

l Отпадане на задължението за купуване на скъпи-
те квоти за въглеродни емисии,

l Запазване на ниската себестойност и цена на 
електрическата енергия,

l Запазване на конкурентната способност на бъл-
гарската промишлена и селскостопанска продук-
ция,

l Повишаване на доходите на заетите работещи в 
новия Минно-енергиен и индустриален комплекс 
и на тези от партниращите му фирми от цялата 
страна,

Реализацията на проекта е поетапна в рамките на 10 
години. Всеки етап има специфични икономически 
цели и съответстващи строителни и технологично 
свързани дейности. Първият етап включва изграж-
дането на   фотоволтаични паркове съвмести-
ми с минните дейности. Тяхната електроенергия ще 
захранва електролизатори за производство на водо-
род и кислород и химични заводи за производство на 
различни видове продукти с висока принадена стой-
ност. Изходните суровини са водород, произведен 
от ВЕИ и част от уловените количества въглероден 
диоксид емитирани от ТЕЦ в региона. Вторият етап 
предвижда изграждане на завод за газификация на 
въглищата, както и разполагане на Малки Модулни 
Реактори ММР  с обща нетна мощност от около  

, които поетапно ще заместят част от електропро-
изводствените мощности в ТЕЦ.  млн.  от добивани-
те въглища ще се използват за добив на синтетичен 
природен газ  метан  и химични продукти като  
фенол, крезилова киселина  , нафта, амо-
ниев сулфат, амониев анхидрид, урея  – тя се 
използва широко в торовете като източник на азот 
и е важна суровина за химическата промишленост , 
с ем  .

Ще се удвои и производството на химични продукти 
от въглеродни емисии и генерирания от ядрените 
мощности водород. Проектът дава възможност за 
постепенна редукция на въгледобива и реализиране 
на проектните ъгли на дълговременна устойчивост 

С ема. 1. Инд стриален комплекс арица-и ток  ко то ще вкл ва мините  ТЕЦ в региона  отоволтаи ни паркове  мод лни 
ядрени реактори и ими ески аводи. И то ник: Н клеон Конс лтинг
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l Запазване и повишаване на енергийната незави-
симост на страната,

l Подобряване на външнотърговския баланс на 
България чрез намаляване на вноса на природен 
газ и експорт на химическа продукция,

l Увеличаване на приходната част на държавния 
бюджет,

l Възможност за оползотворяване на запасите от 
лигнитни въглища в Източномаришкото находище, 
които са природен дар и национално богатство, 
както и възможност за възвръщане на направе-
ните инвестиции за усвояването му с огромен ди-
видент,

l Изпълнение на целите на Зелената европейска 
сделка за нулеви емисии на СО2.

За реализацията на проекта е необходима последова-
телна и твърда подкрепа от всички национално отго-
ворни политически сили в България и техните пред-
ставители в европейските управленчески структури.           

Остава открит въпросът  Ще бъде ли одобрен про-
ектът от Европейската комисия за съфинансиране 
от европейските фондове за икономическо възста-
новяване и развитие  Той отговаря на поставените 
цели за нулеви емисии на СО2 и успешно излизане от 
икономическата криза. Ако бъде отказано европей-
ско съфинансиране, това ще означава, че ЕК няма за 
цел опазване на природната среда и ограничаване 

на климатичните промени, а ликвидиране на осно-
вен клон на минно-енергийния отрасъл и забавяне 
на икономическото развитие на страните, разчитащи 
на местните си енергийни ресурси. Това ще означа-
ва, че висшето политическо ръководство на Европей-
ския съюз използва Зелената сделка като прикритие 
за лобизма си в полза на европейските корпорации 
произвеждащи фотоволтаични панели и ветрови ге-
нератори за сметка на европейските потребители на 
електрическа енергия. Най-засегнати от тази лобист-
ка политика ще бъдат бедните източноевропейски 
държави – членки на съюза, които не разполагат с 
находища на нефт и природен газ, а разчитат един-
ствено на находищата си от лигнитни въглища като 
единствена евтина енергийна суровина. Тяхното ико-
номическо развитие ще бъде забавено от големите 
финансови задължения по обслужване на банковите 
кредити за смяната на базови електроенергийни из-
точници с ВЕИ и от оскъпяването на електрическата 
енергия за бита и индустрията. Те ще останат и за в 
бъдеще нетни донори на млади образовани кадри и 
евтина работна ръка за богатите европейски държа-
ви. Рекламираният плавен и справедлив преход ще 
остане поредната, откровена, политическа демаго-
гия.

С ема. 2. С емати но представяне на проекта  иято реали ация е поетапна и ще се реали ира в рамките на 10 години. И то -
ник: Н клеон Конс лтинг
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РЕЗЮМЕ

Ежедневието ни непрекъснато препотвърждава те-
зата, че конфликтите са неотменна част от организа-
ционния живот. В рамките на всяка организация въз-
никват и се развиват множество и различни по вид 
конфликти. Предпоставка за това са непрестанните 
взаимодействия между различните субекти в нея – 
индивиди и групи, в процеса на тяхната съвместна 
дейност и общуване. Източниците на конфликтите са 
многообразни - от структурните характеристики на 
организацията до несъвместимостта в характерите, 
ценностите или интересите на индивидите

КЛЮ ОВИ ДУМИ  социални конфликти, конфликто-
логична култура, бизнес организация

В ВЕДЕНИЕ

Конфликтът е неизбежен феномен в организаци-
ите, защото те функционират по пътя на пости-
гане на съгласуваност и компромиси между 

противоречивите елементи в структурата им и между 
индивидите и групите, заети в тях Милков, 2014, . 
217 . Конфликтът е едно от най-значимите явления 
в организацията и поради тази причина е обект на 
нестихващ интерес от страна на практици и теорети-
ци, изучаващи същността на организационното пове-
дение и процесите в организацията  , 1 0, . 
1 0 .

Съвременният възглед за конфликтите в организа-
цията, който поставя фокус върху успешното управле-
ние на конфликти, а не само върху тяхното премах-
ване, е сполучливо обобщен от Нортхаус в рамката 
на един основен въпрос. Той го задава в книгата си 

от 2011 г. и на него следва да си отговарят ръково-
дителите, а струва ми се следва да се разисква и от 
всеки мислещ служител или работник б.м. – И.И . 
Разковничето на проблема се крие в преформулира-
нето на въпроса „Как можем да избегнем конфликта 
и да спрем промяната “, в „Как да управляваме кон-
фликта и да предизвикаме положителна промяна  

, 2011, . 17 . Споделям и констатация-
та направена в изследванията на  , 
1 7  1 0 , че представителите на съвременния 
възглед разглеждат конфликтите като неизбежни за 
всяка организация и не рядко, като необходими за 
повишаване на организационната ефективност. Те са 
неизбежни в живота на всяка организация, като чес-
то водят до положителни промени – стига тези про-
мени да бъдат желани б.м. – И.И. . Изследователите 
не отричат вредата на прекалено високите нива на 
конфликтност, но поставят акцент върху признава-
нето на тези форми на конфликт, които подпомагат 
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Д Р ИВА ЛО Б  
ИВАНОВ е препо-
давател в катедра 
„ И н д у с т р и а л е н 
бизнес“ в Универ-
ситета за нацио-
нално и световно 
стопанство - Со-
фия и е председа-
тел на Института 
за изследване на 
конфликти. При-
тежава експертен 

и консултантски опит в управлението и разреша-
ването на конфликти в организациите. От 201  г. 
е сертифициран медиатор, вписан в Единния 
регистър на медиаторите към Министерство на 
правосъдието на Република България.

постигането на желаните цели. Конфликтите прово-
кират търсенето на нови методи и подходи на работа 
и определено могат да помогнат преодоляването на 
инертността и самодоволството в организацията. По 
този начин те се превръщат в средство за насочване 
на усилията и, поради тази причина, в някои случаи 
се приемат за желано състояние. Някои форми на 
конфликтите в организацията са относително леки, 
последиците от тях са незначителни и могат да бъдат 
разрешени от страните в тях, или с използването на 
рутинни организационни практики. Според Михайло-
ва Михайлова, 201 , с. . Съществуват обаче много 
други конфликти, които са сложни и могат да окажат 
значително въздействие върху груповата или органи-
зационната производителност и климат.

Целта на изследването е да изведе отново на пре-
ден план въпросът за конфликтологичната култура 
на мениджърите, работниците и служителите в биз-
нес организациите. Подобно изследване е значимо в 
контекста на увеличаващата се конфликтност в хода 
на функционирането и развитието на съвременните 
бизнес организации. Предназначено е за изследова-
тели и експерти от практиката с интерес в областта 
на управление на конфликти в организациите 

ТРАДИЦИОННИ И ВРЕМЕННИ В ЗГЛЕДИ 
ЗА КОНФЛИКТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Тоталната информатизация и глобализация на съвре-
менното общество налагат нови структури и модели 
на поведение, нови отношения и взаимоотношения, 
както между държавите, цивилизациите, така и меж-
ду колективите, групите и отделните личности вътре 
в организациите. Традиционните многовековни ин-
ституции – държавни, обществени, частни, са в тотал-
на криза, и от гледна точка на готовност, възможност 
и способност, не могат да отговорят на динамичните 
нови, често пъти непредвидими предизвикателства. 

Социалните и политически науки в теоретичен, а об-
разователната система в практико-приложен план 
търсят решение на най-сложния социален феномен 
– социалния конфликт Милков, 2014, с. 14 . Пример 
за това са днешните предизвикателства пред обще-
ството и организациите породени от пандемията от 
КОВИД-1 . Като форма на проява на противоречията 
социалните конфликти никога не са подминавали ин-
дивидите, семействата, социалните групи и общности. 
Те се случват. Те са част от живота ни, нашите органи-
зации и общества. Няма начин да бъдат заобиколени 
или игнорирани. Всеки от нас на индивидуално, групо-
во или общностно ниво има различно отношение към 
конфликта. Самото споменаване на думата конфликт 
обикновено кара хората да се чувстват некомфортно. 
Повечето от нас инстинктивно желаят да избегнат 
конфликтите на всяка цена. Никак не са малко хо-
рата, групите, организациите, които панически бягат 
от него, дори отказват да признаят, че съществува. 
Други го признават, но простосърдечно се надяват, 
че той ще се размине или отмине. Но уви конфликтите 
помежду ни са неизбежни. Те са естествен резултат 
от съвместната ни дейност. Игнорирането на конфли-
ктите, отказът ни да се изправим срещу тях, обикно-
вено води до низ от неприятности – лични или за ор-
ганизацията. Нерешените конфликти нерядко водят 
до развала токсичност  и отровени междуличностни 
или групови отношения. Потенциално позитивните 
резултати от конфликтите се реализират, само ако 
сме склонни да се изправим срещу тях директно и 
открито, ако подхождаме с увереност, че можем да 
се справим ефективно с тях. В една стабилна орга-
низация конфликтите могат и са призвани да играят 
значима конструктивна роля. Могат и често водят до 
лично и професионално израстване, до нови идеи и 
начини на работа. Една от водещите цели на тук пред-
ставеното изследване е да допринесе значително да 
се увеличи броят на хората в последната категория.

Според И. Михайлова Михайлова, 201 , с. 2 -2  от 
СУ „Климент Охридски“ развитието на идеите за кон-
фликтите в организацията преминава през няколко 
ясно различими етапа. Открояват се

l Традиционният класическият  възглед за кон-
фликтите, който доминира в управленската нау-
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ка от  в. до средата на 40-те години на  в. 
Свързва се с разбирането, че конфликтите са 
вредни, опасни и нежелани за организацията 
и трябва да бъдат избягвани или да се решават 
незабавно. Представителите на подхода Тейлър, 

айол, Вебер, Гюлик и руик  предписват създа-
ването на механистични организационни струк-
тури с ясна линия на властта, йерархия, правила 
и процедури, разделение на труда и т.н., които 
да намалят вероятността за възникване на кон-
фликти  2001 . Робинс твърди, че всички 
конфликти се възприемат като деструктивни и 
задачата на ръководството е да ги премахне от 
организацията  1 7 . Те представляват 
заплаха за властта на ръководителите, тъй като 
отвличат вниманието им и поглъщат енергия, вре-
ме и ресурси. Наличието на конфликти се смята 
за индикатор за лошо управление , 1  
Илиева, 1 . Класическият подход се основава 
върху идеята, че организационна ефективност се 
постига в резултат от наличието на хармония, съ-
трудничество и безконфликтност , 2001 .

l Поведенческият възглед се свързва с осъзнава-
не на неизбежността на конфликтите като орга-
низационно явление. Представителите му рацио-
нализират съществуването им като препоръчват 
организациите да се научат да живеят с тях и да 
ги приемат като нормално състояние. Налага се 
схващането, че конфликтите имат както положи-
телни, така и отрицателни последици в зависи-
мост от техния характер и интензивност. Все още 
обаче, подходът за справяне с конфликтите, също 
като този на традиционалистите, се свежда един-
ствено до тяхното разрешаване , 1 7  

, 2001 .

Първи Робинс , 1 74  1 7  обосновава необ-
ходимостта от възприемане на нов подход към разби-
рането на конфликтите в организацията. В подкрепа 
на своята идея, авторът предлага да се разсъждава 
върху следното  ако желаното ниво на конфликтите 
в организацията е по-голямо от нула, действителното 
ниво може да се отнася към него по някой от следни-
те три начина   

1  да е равно на желаното ниво  

2   да е по-високо от желаното ниво и 

  да е по-ниско от желаното ниво.

КОНФЛИКТИ И ОРГАНИЗАЦИОННО ОЦЕЛЯВАНЕ

Робинс смята, че състоянието на конфликтност, което 
е по-ниско от желаното, е напълно пренебрегвано от 
традиционния и поведенческия възглед. Тезата му е, 
че за да оцелеят, организациите се нуждаят от функ-
ционални конфликти  също, че съществуват ситуа-
ции, в които нивото на конфликтност в организацията 
е твърде ниско и в тези случаи те трябва да бъдат 
стимулирани.

Организацията може да оцелее само, ако е гъвкава и 
се приспособява към непрестанните промени в сре-
дата. Напълно лишената от конфликти организация е 
статична и апатична и не „осъзнава“ необходимост-
та от промяна. Приспособяването е възможно един-
ствено чрез промяна, а функционалните конфликти 
са тези, които инициират търсенето на нови и по-до-
бри начини за „правене“ на нещата и нарушават само-
доволство в организацията. Според Робинс , 
1 7  1 0  именно конфликтът е стимулът, който 
подтиква организацията към промяна  .

Този трети възглед за конфликтите в организацията 
е известен като съвременен   и се 
свързва с  

l разпознаване необходимостта от функционални 
конфликти  

l съзнателно насърчаване на функционално проти-
вопоставяне  

ъзглед Ниво на 
конфликтите Управленски де ствия

Традиционен
  , където   0 Не се предприема ни о

  , където   0 Разре аване на конфликта

Поведенчески
  , където   0 Не се предприема ни о

  , където   0 Разре аване на конфликта

Съвременен

  , където   0 Не се предприема ни о

  , където   0 Разре аване на конфликта

  , където   0 Стимулиране на конфликта

Легенда  А  реално ниво на конфликтите,   елано ниво на кон-
фликтите

Табл. 1. В гледи а кон ликта в органи ацията и правлен-
ски де ствия ( obbin  1978  pp. 68 и и а лова  2018  p. 24)
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l управление на конфликти, кое-
то, освен разрешаване на кон-
фликти, включва също и сти-
мулирането на конфликти  4  
признаване на управлението на 
конфликтите като основна отго-
ворност на всички ръководите-
ли , 1 74 .

Възгледът се е наложил като преоб-
ладаващ сред изследователите на 
организационните конфликти, кои-
то го подкрепят и споделят  

 , 1 7    , 1  
  , 1  , 

1 , ,  ., 1  , 2001  
Зайцев, 2001  , 2010 . Идеите 
за конфликтите в организацията 
претърпяват съществено развитие  
от разбирането за тяхното пълно 
отричане и отбягване до призна-
ването на тяхната неизбежност 
като организационен феномен и 
положителна функционална значи-
мост. Промяната в схващанията е 
насочена към търсене на констру-
ктивните им измерения Милков, 
2014 . Съвременното разбиране за 
конфликтите е, че те са присъщи на 
всяка организация и са положите-
лен индикатор за ефективно упра-
вление , 2001 .

КОНФЛИКТИ И ОРГАНИЗАЦИОННА 
ЕФЕКТИВНО Т

С утвърждаване на съвременния 
възглед за конфликтите в литера-
турата се налага схващането за съ-
ществуване на оптимално ниво на 
конфликтите в организацията, кое-
то благоприятства доброто  пред-
ставяне , 1  , 
1 0    , 1  

,  ., 2012    , 
201 . Зависимостта между нивото 
на конфликтите и организационна-
та ефективност е представена на 

 .

гане на усилия за намаляване на 
нивото на конфликтите.

Тъй като управленската теория и 
практика все още не разполагат с 
надеждни инструменти за измер-
ване на нивото на конфликтност и 
оценка дали е оптимално прека-
лено високо или прекалено ниско , 
преценката за това остава на ръко-
водителя    2012 . 
В този смисъл определянето на 
оптималното ниво на конфликт-
ност в конкретна ситуация и него-
вото поддържане е изключително 
предизвикателство за ръководите-
ля. То изисква познаване на стра-

иг. 1. одел Кон ликт – органи ационно оцеляване  ( obbin  (1990  p. 415) и и а лова (2018  с. 25)

Онези нива на конфликта, кои-
то са прекалено ниски или пре-
калено високи, са нежелателни 

,1 0 . Твърде високите 
нива могат да предизвикат хаос и 
безредие  поради липса на инова-
тивно мислене, прекалено ниските 
нива могат да доведат до самодо-
волство и лошо представяне. Ситу-
ация В представлява оптималното 
ниво на конфликтност. Зоната над 
ситуация А до ситуация  без да я 
включва  изисква от ръководителя 
да стимулира конфликта за извли-
чане на максимална полза от функ-
ционалните му свойства. Зоната 
вляво от ситуация  изисква пола-

Ситуа-
ция

Ниво на кон-
фликтите

ид кон-
фликт

Характеристики на организа-
цията

Организационно 
представяне

А Ниско или 
нулево

Дисфунк-
ционален

Апатичност 
Инертност 

авна адаптация към промени 
Липса на нови идеи

Ниско

Оптимално ункциона-
лен

изнеспособност 
Ре аване на проблеми 

Самокритичност 
Иновативност

исоко

С исоко Дисфунк-
ционален

Деструктивност 
Хаос 

Липса на сътрудничество
Ниско

иг. 2. ависимост ме д  нивото на кон ликтите и органи ационната е ективност 
( obbin  1990  pp. 415 и и а лова  2018  с. 26)
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ните, въвлечени в конфликта  естеството на тяхната 
работа  причините за конфликта и етапа на неговото 
развитие. Освен това ръководителят се нуждае от оп-
ределени знания и умения, за да избере подходяща 
стратегия - за редуциране или, ако е необходимо, за 
увеличаване нивото на конфликтност. Нещо повече, 
увеличаването на нивото на конфликтност, когато е 
необходимо, не е достатъчно условие, той да бъде 
функционален - конфликтът трябва да бъде канали-
зиран и правилно насочен , 1 . Тук ръко-
водителят може да бъде подкрепен ефективно от слу-
жителите с богата конфликтологична култура.

В съвременните организации с присъщите им модер-
ни организационни структури на управление ОСУ  
и организационна култура все по-често ще се нала-
га служителите да бъдат „овластени“ или дори да 
се „самоовластят“ по отношение на управлението и 
разрешаването на конфликтите. Въпросът за орга-
низационната култура и конфликтите в българските 
условия е дискутиран от Милчо Мирчев в едноимен-
ната негова статия още през 200 г. Мирчев, 200 . 
Мирчев Мирчев, 2007  логично засяга и въпросът за 
ефективното организационно поведение при упра-
влението на конфликти Предложение за успешно 
разрешаване на въпроса за организационното пове-
дение и връзката му с конфликтите е дадено от екип 
под ръководството отново на М. Мирчев по същото 
време Мирчев и съавтори. Мирчев и съавтори, 2007, 
с. 170-221 . 

Или по друг начин казано, конфликтите в организаци-
ите опират до организационните промени, комуника-
циите и личностите. Успешната работа с конфликтите 
стъпва върху справянето преди всичко с тези три гру-
пи предизвикателства.

При възникване на конфликти, които застрашават 
груповото или организационното представяне, ръко-
водителят е длъжен да се намеси с оглед разреша-
ването им по ефективен начин. Смятам обаче, че при 
разрешаването на организационните конфликти не 
само ръководителят има решаващата роля. Обикно-
вено той е посредник в конфликтното взаимодействие 
между индивиди или групи. За мен ролята, познани-
ята и действията на всички участващи в конфликта 

страни са възлови за неговото управле-
ние и в крайна сметка разрешаване. Както 
констатират Зайцев Зайцев, 2001, с. 171  
и Ворожейкин и съавтори Ворожейкин и 
съавтори, 2004, с. 177  най-значимото пре-
димство на ръководителите по отношение 
на конфликтите в организацията несъм-
нено си остава в тяхна власт - правото да 
избират целите и начините за постигането 
им, осигуряването на реализацията им и 
анализа на постигнатите резултати. Имен-
но това право все още им осигурява страте-
гическо лидерство в конфликта и неговото 
разрешаване в рамките на организацията. 
Практически, обаче всяка личност прите-
жава конфликтологични знания, придобити 
в индивидуалния  живот. Според мен все-

ки следва да развива конфликтологичната си култу-
ра и умения. Според А. . Анцупов и А. И. ипилов 
Анцупов и ипилов, 2000, с. 2 , тези знания, заедно 

с теоретичните резултати, натрупани от специалните 
изследвания, посветени на конфликтите, информаци-
ята за конфликтите от другите социални, стопански и 
хуманитарни науки, изкуството, културата, религиоз-
ните учения, формират основните задачи на конфли-
ктологията Милков, 2014, с. 24 .

Оказва се естествен уклонът, при изследването на 
конфликтите в организациите и тяхното управление, 
да се обръща внимание преди всичко на ролята на 
ръководителите. Някак си встрани остава необхо-
димостта от обучение на служителите и създаване-
то у тях на оптимална конфликтологична култура за 
справяне самостоятелно или в екип с конфликтите. 
Така се появи една от идеите, която от допълваща се 
превръща в база на настоящото и планирани бъде-
щи изследвания. Същността  е систематизираното 
знание за конфликтите да се префокусира и допълни 
в посока превръщането му в достъпен и ефективен 
инструмент за самоорганизация и самоуправление 
и в ръцете на служителите в организациите. Твърди 
се, че това е възможно чрез ефективна комуникация 
в диадата „ръководител – подчинен“ Начев 200 , 
с. 10 . рез нея ръководителя създава условия за 
формирането у всеки служител на конфликтологична 
култура, основана на принципите на активно синер-
гетично самоуправление и самоорганизация. Кон-
фликтите в диада създават отлична възможност за 
това. Както Л. Милков Милков, 2014, с. 20 -207  кон-
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статира „Сериозно въздействие върху 
честотата, силата и продължителнос-
тта на конфликтите в диада оказват 
личностните характеристики на двой-
ката субекти, моментните отношения 
между тях, социалният им статус, 
перспективите за съвместна бъдеща 
дейност. Компоненти на стратегията 
за разрешаване на този тип конфликти 
са  доверието  взаимното разбирател-
ство  възнаграждението  порицанието  
наказанието  търсенето на вина  готов-
ността за компромис, сътрудничество и взаимопо-
мощ  прошката  обещанията  спазването на правила 
за почтеност в отношенията и др.“.

КОНФЛИКТИ И КОНФЛИКТОЛОГИ НА КУЛТУРА

Съвременният глобализиран свят и българската со-
циална практика предполагат както висока специал-
но-професионална култура, така и съответстващата 

 конфликтологична култура. Без подобна култура са 
невъзможни нито личностната реализация, нито осъ-
ществяването на съвременна професионална упра-
вленска практика. Ефективността от професионал-
ната дейност зависи от много фактори  от характера 
на професионалната среда, нивото на професионали-
зма, наличието на развита професионална култура. 
Между тях значително място се пада на умението 
да се разрешават професионални конфликти. За ре-
ализацията на професионалната дейност в конфлик-
тогенна среда е необходима съответната конфликто-
логична култура като начин на жизнена дейност в 
конфликтни ситуации Димитров, 200 .

Съвременните мениджъри и служители трябва да 
бъдат подготвени не само да реализират професио-
налните си задачи в условията на конфликтогенна 
професионална среда, но и да я преобразуват с цел 
предотвратяване на негативните конфликти. Да бъ-
дат готови за оптимален изход от професионалните 
личностни кризи, които преграждат пътя към разви-
тието на собствената им професионална култура. 

Практиката показва, че специалистите като правило 
не са готови към преобразуваща конфликтологична 
дейност във взаимодействие с предметната и соци-
алната подсистема на професионалната среда. Из-
хождайки от факта на признаването на обективното 
съществуване на конфликтологенна професионална 
среда, пред съвременния специалист стоят задачите 
за развитие на неговите възможности в конфликто-
генни и конфликтни ситуации на вътрешноличностно 
и междуличностно ниво на проявление на професио-
налния конфликт, преобразуване на конфликтоген-
ната професионална среда с цел предотвратяване 
последващи негативни конфликти. Очевидно е необ-
ходимо конфликтологичната култура да се разглежда 
в качеството на цел на професионалното образова-
ние и професионалните специализации.

Според Димитров Димитров, 200  целите на са-
моразвитие на специалиста в конфликтологичен ас-

пект  се обуславят от три обособени етапа, през кои-
то се формира неговата конфликтологична култура. 

Целите на саморазвитие на конфликтологичната кул-
тура на специалиста за първия етап в процеса на 
формиране на конфликтологичната компетентност  
представляват от себе си следното  специалистът да 
се научи да определя наличието и състоянието у себе 
си на учебно-конфликтологични умения да избира 
целите на дейността от предложените, самостоя-
телно да формулира свои цели и др.  да се научи на 
целеполагане  да се научи да анализира учебните 
конфликтни ситуации  да се научи да решава учебни 
конфликтологични проблеми  да се научи да изказва 
предположения, хипотези, да ги аргументира  да се 
научи да обобщава и прави изводи  да се научи да 
контролира своята дейност и резултати  да се научи 
да оценява своите резултати от учебно-конфликто-
логичната дейност  да формира в себе си волеви ка-
чества в учебната дейност  да овладее прийомите за 
управление на своите емоционални състояния  да се 
научи да рефлексира и анализира своите психически 
състояния в процеса на учебната дейност  да форми-
ра своя концепция „Аз студента”. 

Целите на саморазвитие на конфликтологичната 
култура на специалиста за втория етап в процеса 
на формиране на конфликтологичната готовност  
представляват от себе си следното  да се научи обу-
чаващия се адекватно да оценява собствените си 
достойнства и недостатъци в готовността да осъ-
ществява професионално-педагогичната дейност в 
професионално-конфликтогенна среда  да разработ-
ва тактика, програма за усъвършенстване на конфли-
ктологичната култура  да определя благоприятните и 
неблагоприятни фактори на собственото си развитие  
да определя собствената си позиция в учебно-профе-
сионалната конфликтологична дейност и да разрабо-
ти концепция „Аз бъдещия специалист”  да постигне 
свободно владение на рефлексията, наблюдението, 
за вероятностно-статистическото мислене  да разви-
ва в себе си конфликтологично прогнозиране, въоб-
ражение, моделиране и други професионално значи-
ми качества.

Целите на саморазвитие на конфликтологичната 
култура на специалиста за третия етап в процеса 
на формиране на конфликтологичната компетен-
ция  да развива в себе си стремеж да преодолява 
стереотипите на мисленето  да развива система от 
ценностни професионални ориентации  да развива 
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комуникативна рефлексия  да може свободно да вла-
дее конфликтните комуникационни средства  да раз-
вива толерантност в процеса на професионалното 
конфликтно взаимодействие  да овладее способите 
за творческо преобразуване на параметрите на про-
фесионалната конфликтогенна среда и да разработи 
концепция – „Аз специалиста”.

Развитите концептуални виждания са в основата на 
разглежданата номенклатура от цели и задачи за 
формиране на конфликтологичната култура на спе-
циалиста. 

ЗАКЛЮ ЕНИЕ 

Проблемът за формирането и развитието на адекват-
на съвременна конфликтологична култура естестве-
но се извежда на преден план. Изглежда освен върху 
образованието като основен проводник на културата 
в общ план тежестта за успешната реализация на 
този процес ще продължи да пада върху ръководи-
телите в бизнес организациите. Измеренията, моде-
лът, етапите и целите на саморазвитие на културата, 
подходите и нивата на конфликтологичната култура 
имат специална ролята не само за формирането и 
развитието на конфликтологичната култура на мени-
джъра ръководителя - лидера . Те са в основата на 
неговата ефективна дейност за справянето с органи-
зационните конфликти. Те са в основата на успешно-
то обучение на служителите как сами да се справят с 
конфликтите. 

Не е нова тенденцията при подготовката на служите-
ли да се изгражда система на непрекъснато обучение 
на персонала с цел адаптация към новите техноло-
гии, форми на организация на труда и др. Обучението 
в конкретни знания и умения и в областта на управле-
нието на конфликти не прави изключение и следва да 
се разглежда като двойна инвестиция  в човека и в 
организацията. Въпрос с неизтекла давност поста-
вян през годините и продължаващ да търси своите 
решения Митева, 2020 . Как  В каква посока  Напри-
мер обучението разкрива пред обучаеми възможнос-
ти за организационно-структурно и кадрово усъвър-
шенстване. Обучаваните потенциално ще овладеят 
модерни техники и процедури, което ще способства 
за повишаване равнището на управленската им ком-
петентност и конкурентоспособността на организа-
циите им. Въпрос на продължаващи изследвания, 
които да дадат отговорите. 
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РЕЗЮМЕ

В рамките на всяка организация възникват и се 
развиват множество и различни по вид конфликти. 
Източниците на конфликтите са многообразни - от 
структурните характеристики на организацията до 
несъвместимостта в характерите, ценностите или 
интересите на индивидите. Умението да общуваме 
помежду си е един от начините за минимизиране и 
разрешаване на конфликтите в организацията, както 
и важен фактор за фирменият успех. По тази причина 
– настоящата статия е посветена на това колко ва-
жна за постигането на успеха е способността да об-
щуваме с другите и да бъдем  убедителни.

КЛЮ ОВИ ДУМИ  общуване, въздействие, успех, со-
циални конфликти, фирмена култура

Терминът „Комуникация“ е с латински произ-
ход и се превежда най-общо като общуване. 
„ ” означава  споделяне, пре-

даване, съобщаване и е производно от глагола 
“ ”, който означава „споделям“, „предавам“, 
„съобщавам“ информация, знание „общувам“, „въвеж-
дам“. В реториката, съществителното „ ”  
означава фигура, с която говорещият се обръща към 
слушателите си и като че ли ги кани да вземат учас-
тие в разговора. Терминът „общуване“ се определя 
като синоним на термина „взаимодействие“, т.е. вза-
имно обвързани действия на двама или повече души. 
От своя страна „действие“ е съзнателно и целенасо-
чено извършване на нещо от човек с цел промяна. 
Според английският литературен критик Айвър Ар-
мстронг Ричардс - комуникация съществува, когато 
едно съзнание, чрез въздействие, повлиява на друго 
съзнание, в което се заражда чувство, подобно на 
преживяното от първото.

Когато става дума за общуване, могат да се зададат 
много въпроси  Добре ли говорим  Как ли изглежда-
ме отстрани  Убедителни ли сме в това, което казва-
ме  Защо е важно да сме убедителни  Защо се при-
тесняваме  Как да сме по-убедителни и как да звучим 
уверени  Какво да кажем и как да говорим, за да е 
интересно за слушателя     В отговор на всички тези 
въпроси, настоящата статия е посветена на това кол-
ко важни за постигането на успех са умението на чо-
век да общува с другите и да бъде убедителен.

Общуването е нещо много повече от просто начин да 
постигнем успех. Пълноценният диалог е удоволст-
вие, емоция, хармония и разбирателство. Комуника-
цията се е породила от необходимостта на хората и  
на някои животни да социализират помежду си при 
изграждането на организационни системи, които им 
гарантират по-успешно оцеляване в рискови и кри-
тични моменти или периоди. Интересни са фактите, 
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и производствени системи“. Автор и съавтор е в 
общо 4 научни статии. Професионалните му и на-
учни интереси включват  разработване на бизнес 
проекти, рециклиране на суровини и материали, 
икономически и финансов анализ  бизнес плани-
ране и комуникации  управление и данъчно пла-
ниране.

че някои елементи на невербалната комуникация 
облекло, жестове, мимики  ни доближават до живот-

ните. От тези прилики са се родили сравнения като  
„Наконтен като паун“, „Надут като пуяк“, „Грациозна 
като газела“, „ лъзгав като риба“, „Упорит като мага-
ре“, „Свит като мишка“, „Прави се на маймуна“ и други. 
От друга страна общуването между хората е много 
по-сложно и многопластово. Елементи като реч, го-
вор и език ни отличават от животните. Независимо 
от приликите и разликите общуването е необходимо 
за всички живи същества и е важно за еволюцията 
и оцеляването на вида. Общуването от прагматично 
необходимо може да се превърне в извисено, възви-
шено и да придобие характеристики на изкуство.

Комуникацията е условие, необходимост и решаващ 
фактор за реализацията на съвместна дейност меж-
ду хората. Благодарение на нея участниците в проце-
са на общуване се извършват обмен на идеи, чувства, 
нагласи, и оценки. Без да взаимодействат помежду 
си, хората не биха могли да оцелеят дори и чисто би-
ологически. Общуването е в пряка връзка и със съз-
нанието и стремежа на личността към самопознание, 
самоизява, както и способността да се поставим на 
мястото на другия. Подражанието, внушението, иден-
тификацията и рефлексията са възможност човек да 
излезе извън границите на собственото „Аз“, да раз-
шири и да задълбочи връзката си с другите хора и 
с обществото. В междуличностните отношения чове-
кът се себеопознава, изгражда се като индивидуал-
ност и непрекъснато самоактуализира личностните 
си качества. Личността взаимодейства със социална-
та среда, усвоява нейния социален опит, социализира 
се и намира  своите социални роли в обществото. В 
процеса на комуникация се разкриват редица фак-
тори на масовото съзнание, които оказват сериозно 

влияние на процесите, протичащи в обществото. Та-
кива са  общественото мнение, традициите, настрое-
нията, модата и социално-психологическият климат. 
Групите, към които принадлежи личността, формират 
моделите на общуване във всекидневието, а също 
така и влияят върху формирането на нейните въз-
приятия и оценки на света. Общуването е необходи-
мо условие за нормалното развитие на човека като 
член на обществото. Комуникативните потребности 
са с не по-малка значимост за личността от нейните 
творчески, познавателни и дори витални потребно-
сти. Извън общуването не могат да бъдат удовлет-
ворени и личностните потребности на човека, които 
са свързани с неговия стремеж за себереализация 
и себеутвърждаване. Именно, за това е толкова по-
пулярна мисълта на Антоан дьо Сент Екзюпери, че 
„единственото богатство е богатството на човешкото 
общуване”.

Основните начини, по които хората ни възприемат са  
поведението, външния вид, жестовете и това какво 
казваме и как го казваме. Наистина е важно да уме-
ем да общуваме  и да говорим убедително. В своята 
книга „Изкуството да говорим пред другите“ авторът 
Дейл Карнеги акцентира върху това колко важни 
са ясния изказ, увереността, подходящото облекло, 
жестовете и поведението за осъществяване на адек-
ватна и ефективна комуникация. Деловият етикет 
формира правила за поведение, които способстват 
за взаимно разбирателство на хората в процеса на 
общуване. Етикетът на общуване бива вербален и не-
вербален. Невербалният касае адекватното за ситуа-
цията облекло, познаването и правилното боравене с 
палитрата от жестове и мимики  в процеса на общу-
ване.  Вербалният етикет в деловата среда трябва да 
отчита нивото на интелект на аудиторията.  Трябва да 
говорим на разбираем език, да сме отлично инфор-
мирани по темата и изложението ни да е насочено 
към конкретна цел. Вербалното общуване трябва да е 
просто и ясно, да е убедително и конструктивно, да е 
интересно и да не отегчава слушателя. Деловото вер-
бално общуване цели хората, с които работим, да са 
мотивирани и да работят с удоволствие  Когато об-
щуваме  трябва да  сме убедителни, да използваме 
факти, жива реч, образни сравнения и да избягваме 
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дългите фрази и говорене, прекаляването с жесто-
вете и чуждиците. „Какво правим, как изглеждаме, 
какво говорим и как говорим” са начините, по които 
другите ни възприемат, както при формално, така и 
при неформално общуване. Умението да говорим и да 
се изразяваме ясно, както и да изглеждаме и да се 
държим адекватно е ключово за разбирателството и 
необходим елемент не само на деловия етикет, но и 
на общуването като цяло. Колкото по-добре и смисле-
но говорим, колкото по-подходящо сме облечени и се 
държим – толкова по-добре и ясно ще ни възприеме 
аудиторията. Спазването на правилата за ефективно 
общуване неминуемо увеличава шанса за успех при 
възникнал конфликт, разрешаването на проблем или 
водене на преговори. 

В книгата си „Земя на хората“ Екзюпери пише  „Земя-
та по-продължително от всички книги ни учи да по-
знаем себе си. Защото тя ни се съпротивява. овек 
открива себе си, когато премери сили с някое пре-
пятствие. Но за да сполучи в това, нему е потребно 
сечиво. Потребно му е ренде или плуг. Когато оре, 
селянинът изтръгва малко по малко някои тайни от 
природата и истината, която се освобождава така, е 
всеобща.“ Може да се каже, че истината е субективна, 
а общуването е път  към истинското извисяване или 
любов към света, която ни позволява да превърнем 
всеки провал в подвиг. Може би най-точното опреде-
ление за понятието истина  „Истината е споделена 
субективност “,  принадлежи на покойния журналист 
Милен Цветков. В този ред на мисли, умението да об-
щуваме и да убеждаваме е важно, но само в конте-
кста на откровеността. Има една руска мисъл  „Искам 
да стана богат  И след това искам отново да стана 
честен “.  Наистина е предизвикателство - как да ос-
танем честни и въпреки това да успеем  В бурното 
море на живота, маяци по маршрута за решаване на 
тази загадка са развиване и усъвършенстване на 
умението да общуваме, както и  усвояване на способ-
ността да опростяваме нещата.  Айнщайн е казал  „Ге-
ниалните неща са прости “, а Екзюпери в своето про-
изведение  „Южна поща“ пише  „Истината е не това, 
което се доказва, а това което опростява нещата. Ис-
тината за портокаловото дръвче са слънцето, възду-
ха и влагата.“ Общуването започва, когато човек спре 
да вижда само себе си, когато започне да изживява 
чуждия живот като свой и намира в щастието на ня-
кой друг своето собствено щастие. Да общуваш пъл-
ноценно, предполага да съхраниш докрай ценността 
на другия, да запазиш неговите уникалност и незаме-
нимост. Етичното и хуманно общуване изисква безус-
ловно уважение към тези, с които общуваме. Условие 
за приемането на другите е себеприемането, което се 
основава на чувствителността, която имаме за собст-
вените си слабости и за  своите силни страни, спо-
собности, талант, добродетели, черти на характера. 
Общуването се изгражда върху доверие, а да се до-
вериш, означава да се повериш на другия. Доверието 
предполага съзнание за възникване на добри и лоши 
неща, съзнание за зависимост от чуждите действия и 
е свързано с преодоляването на страха от това да ни 
отхвърлят или наранят и зависи от нагласите ни към 
другите и към нас самите. 

„Добрата комуникация е стимулираща като черно 
кафе - също толкова трудно е да заспите след нея“   

Ан Мороу Линдберг

В процеса на общуване е много важно да не се стра-
хуваме да задаваме въпроси, когато не разбираме 
нещо. Този страх „да не изглеждаме глупаво“ и по-
следствията от него могат да се опишат, чрез мета-
форичния идиом  „слонът в стаята“, който илюстрира 
наличието на  нещо неясно, на очевиден проблем или 
трудна ситуация, които хората се страхуват да посо-
чат и за които  не искат да говорят. Мениджъри на 
някои от най-големите компании в света използват 
термина  „идиота в стаята“ или този, който не се стра-
хува да попита. Един от най-често използваните за 
илюстрация примери е бизнес среща, на която никой 
нищо не разбира, но всички кимат разбиращо и се 
страхуват да попитат, за да не изглеждат глупаво. В 
действителност това да не попитаме, когато нещо не 
ни е ясно е огромната грешка. Действие, което води 
до лавина от неща, които остават неизяснени и в 
крайна сметка може да означава взимане на грешно 
решение и често е разликата между успеха и провала.

Умението да общуваме е важно и в контекста на 
приятелските, семейните и интимните взаимоотно-
шения. овекът е социално същество и постоянно 
взаимодейства с други хора. Нещо повече, това взаи-
модействие се случва в почти всеки момент. Имаме 
роднини, познати, колеги по работа, съученици. Някои 
имат десетки познати, докато други имат двама или 
трима истински приятели. Малкото хора, които биха 
били с нас почти винаги обикновено наричаме  мно-
го близки приятели - тези, които присъстват пряко в 
живота ни, с които взаимно си ходим на гости, инте-
ресуваме се от делата и мислите, споделяме радости 
и неприятности, помагаме си в трудни моменти. ора-
та, с които не сме безразлични към съдбите си. Това 
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общуване докосва най-нежните ни струни и обогатя-
ва и най-дълбоките кътчета на душата ни. Всички се 
нуждаем от дружба, любов, добра компания и чувство 
за принадлежност, но въпреки това често оставаме 
на разстояние един от друг. Причината  Не желаем, 
не можем или не искаме да протегнем ръка и да осъ-
ществим пълноценен контакт, а това вече е сериозен 
проблем в общуването.

Независимо с какво се занимава човек, трябва да 
умее да общува, за да бъде успешен в кариерата си.  
Като образцов пример за владеене на общуването до 
съвършенство може да посочим откриването на ака-
демичната  учебна година в Минно-геоложки универ-
ситет „Св. Иван Рилски“ - октомври 2017 г. По тради-
ция студенти от всички  специалности, си предават 
един на друг миньорската лампа – символ на бранша 
и на познанието. После всички отпиват по глътка вино 
– символ на истината и на забавлението. Официални 
гости, поздравяват институцията и пожелават устрем 
към познанието и успеха. Най-силно впечатление 
прави обаче речта на един от професорите в универ-
ситета. Той звучи уверено, спокойно, завладяващо и 
без излишни жестове. Изказът му е по същество, раз-
бираем, с перфектна дикция, разтоварен от излишни 
факти и детайли, а паузите – дозирани и приковава-
щи вниманието на всички - академици и студенти. 
Зад завидното му умение да говори ясно и уверено се 
открояват опит, професионализъм и самочувствие. 
Притихнала, аудиторията слуша с интерес и избухва в 
искрени и бурни ръкопляскания на финала. Примерът 
е перфектна илюстрация как убедителното говорене 
може да се превърне общуването в изкуство да се 
въздейства и да се владее аудиторията. 

Умението да общуваме стои в основата на успеха и 
удовлетвореността в живота ни - в личен и в професи-
онален план. Този успех е равен на 0  добро общу-
ване  10  компетентност. Една идея е също толкова 
важна, колкото и умението да я представим разбира-
емо и убедително. Понякога човек просто трябва да 
прояви смелост. Говоренето пред аудитория и това 

да звучим убедително може да се сравни с усещане-
то да погалим тарантула или да скочим с парашут. В 
действителност изглежда толкова страшно, а всъщ-
ност е толкова лесно като просто си представяш, че 
тарантулата е безобиден паяк, а скачането с парашут 
е като скачане на батут. При повечето хора се наблю-
дава така наречената сценична треска - сухота в гър-
лото, притеснение, изпотени ръце, страх. Изплуват 
въпроси като  „Ами ако забравя нещо  Ако се изло-
жа  Не мога ли да остана незабележим и да оставя 
някой друг да говори и да се изложи “. Страхуваме се 
да не се изложим. Представяме си как презентираме 
тихо, скучно, мънкаме, обикаляме нервно и стоим на 
трибуната „като слон в стъкларски магазин“. Плаши 
ни мисълта, че опитът ни да презентираме ще се ока-
же пълен провал. Въпреки облекчението, че не  сме 
се изложили, обикновено след това ни обхваща яд, че 
не сме имали смелостта да излезем да презентира-
ме, знаейки че можем да се справим. Общуването с 
аудитория е комплексен процес и изисква правилен 
подбор на думи, жестове и действия, както и спазва-
нето на определен етикет.  

С кого общуваме, как общуваме, умеем ли въобще да 
общуваме и можем ли да подобрим комуникативните 
си умения  Как да говорим уверено  Това изисква ли 
Опит  Или пък Смелост  Може би по малко и от две-
те  

Няма абсолютно точна рецепта за това как да общу-
ваме и как да сме убедителни. Добър подход за  раз-
витие на умението да общуваме и да сме убедителни 
е да наблюдаваме как общуват другите, стараейки 
се непрекъснато да постигаме яснота на изразяване 
като форма на постепенно самоусъвършенстваме. 
Изключително полезно е да умеем да виждаме све-
та през очите на другите и да можем да се поставим 
на тяхно място. Необходимо е да умеем да призна-
ваме грешките си, което въпреки че не е приятно е 
правилният път към развитие и усъвършенстване на 
личността. 

За да общуваме пълноценно трябва да се научим, 
не само да говорим, но и да слушаме и разбираме 
другите. Усвояването това да можем да общуваме 
ефективно и убедително е път към нашият успех в 
професионален, личен и всякакъв план. Умението да 
общуваме е изкуство, което ни извисява и ни помага 
да намерим смисъл във всички нюанси на живота. 
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МЕ ДУНАРОДНО МИННО У ИЛИ Е В ДУБРОВНИК 
ЗА ИЗТО НА И ЮГОИЗТО НА ЕВРОПА   
У ПЕ НА И ТОРИЯ  ПРОД Л ЕНИЕ

ПРЕД ТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Проектът „Международно мин-
но училище в Дубровник за 
Източна и Югоизточна Ев-

ропа”   е международен 
образователен проект. Проектът 
е с обхват от пет години - от 201  
до 2020 г. Поради успешното му 
изпълнение, отчитането на добри 
резултати и значимостта на него-
вите основни цели, в средата на 
2020 г. проектният консорциум кан-
дидатства и спечели финансиране 
за втори етап -   .2 „Между-
народно минно училище в Дубров-
ник за Източна и Югоизточна Ев-
ропа – прилагане внедряване  на 
иновации” с продължителност от 
още 4 години. Минно-геоложки уни-
верситет „Св. Иван Рилски” става 

Партн ори на проекта

дещия партньор – Загребския уни-
верситет, като успешното участие 
в него продължава и до настоящия 
момент.

В Международното минно учили-
ще се включват и биват обучавани 
представители на суровинната и 
рециклираща промишлености и на 
международната академична общ-
ност в съответната научна област, 
докторанти и магистри, а така също 
и проявяващите интерес към сфе-
рата на минното дело и геология-
та специалисти. инансирането по 
проекта се осигурява от Европей-
ския институт за иновации и техно-
логии  и Общността за знание 
и иновации „Суровини“   

. Проектният консорциум 
се състои от осем ключови висши 
учебни заведения и научноизследо-
вателски институции. Водещ парт-
ньор е акултетът по минно дело, 
геология и петролно инженерство 
на Загребския университет. В рам-
ките на проекта през годините са 
обхванати повече от 1 0 участници 
и преподаватели от над 1  европей-
ски държави.

партньор по проекта в средата на 
201  г. след покана от страна на во-
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ВИЗИЯ И МИ ИЯ НА МЕ ДУНАРОДНОТО МИННО 
У ИЛИ Е В ДУБРОВНИК

Основната идея на Международното минно учили-
ще в Дубровник за Източна и Югоизточна Европа е 
да бъде платформа за обобщаването и предаването 
на дългогодишния международен опит в областта на 
суровините. окусът е насочен към директния транс-
фер на знания, умения и компетенции от страна на 
известни и утвърдени експерти към участниците в 
семинарите, посветени на иновативни и съвременни 
теми. Мисията на училището е пряко свързана и със 
създаването на открит и широк диалог между студен-
ти, докторанти, учени, изследователи, представител-
ни на минната индустрия и обществото от различни 
държави и географски региони. Знанията, уменията 
и компетенциите, придобити в Международното мин-
но училище в Дубровник, са напълно конвертируеми 
в условията на силната динамика на пазара на тру-
да, като спомагат за усъвършенстване на професио-
налния капацитет, увеличаване на пригодността към 
заетост и удовлетворяване на постоянно повишава-
щите се изисквания на работната среда. ирокооб-
хватното обучение по проблематиката на добива и 
преработката и по-специално подобряването на мин-
ните техники, водещи до по-слаби въздействия върху 
околната среда, спомага и за по-широко обществено 
приемане на минния сектор и по-голяма информи-
раност за ползите от дейността на компаниите. В 
дългосрочен план програмата цели увеличаване на 
устойчивите дейности по добива и преработката, кое-
то довежда до икономически растеж и създаване на 
устойчива заетост в съответните страни-участници в 
проекта.

ЦЕЛИ И У А ТНИЦИ В МЕ ДУНАРОДНОТО МИННО 
У ИЛИ Е В ДУБРОВНИК 

Европейският институт за иновации и технологии 
 чрез програмата Общност за знание и инова-

ции „Суровини“ ОЗИ „Суровини“ -    
предоставя финансиране на образователния проект 
„Международно минно училище в Дубровник за Из-
точна и Югоизточна Европа“  , за да бъдат 
изпълнени няколко ключови цели, свързани с при-
добиването на нови и съвременни знания, умения и 
компетенции. Основна цел на проекта е трансферът 
на знания, както и увеличаването на иновационния 
капацитет и използването на неоползотворения по-
тенциал в секторите за добив, рециклиране и упра-
вление на отпадъците.   е проект, ръководен 
от принципа за учене през целия живот, който се 
осъществява в тясно партньорство и многостран-
но сътрудничество между заинтересованите страни 
от индустрията във всички държави от проектния 
консорциум. Проведеното обучение е посветено на 
създаването на специализирана и обусловена от по-
требностите на реалния бизнес и високите изисква-
ния на индустрията школа както от утвърдени про-
фесионалисти и експерти, така и от преподаватели, 
учени, докторанти и студенти. Училището е платфор-
ма, в която участниците могат да дискутират актуал-
ни теми с теоретико-приложен характер, новаторски 

подходи и модели. Така се постига трансфер на при-
ложни знания между професионалисти от различни 
поколения и се улеснява преминаването от образова-
ние към заетост. Полезните международни контакти, 
които участниците създават по време на обучението, 
спомагат за тяхното изграждане и развитие като спе-
циалисти и за придобиването на професионален опит 
извън националните граници. Потенциалните въз-
действия и благоприятни ефекти от изпълнението на 
проекта се търсят в следните направления

l Интернационализация и широк международен от-
звук  

l Обсъждане на теми от първостепенен интерес и 
значение за международната добивна и суровин-
на общност

l Изграждане на мрежа от контакти между индус-
триалните партньори и крайните потребители  

l Обединяване на осем активни минни района с го-
лямо икономическо влияние и потенциал  

l Приобщаване на над 100 индустриални партньора 
към тематика на проекта, чрез което да бъдат из-
ведени специфичните нужди на сектора и да бъде 
поставено началото на нови партньорства

l Положителен принос към цялостното изграждане 
на Общността за знание и иновации  

l Обучение на над 1 0 професионалисти, предста-
вители на академичната общност, докторанти и 
студенти по време на четирите години на изпълне-
ние на проекта

l Поддържане на активна комуникация с широката 
общественост и повишаване на информираността 
относно различните аспекти на добивния сектор и 
ползите от неговата дейност.

Международното минно училище в Дубровник включ-
ва и възможност за участие на различни групи учас-
тници от страна на Минно-геоложки университет „Св. 
Иван Рилски”, в т.ч. преподаватели, магистри и докто-
ранти, чрез кандидатстване и получаване на стипен-
дии по програма     

    за обмен и кратки ви-
зити в Централна и Източна Европа.

ТЕМАТИКА НА МЕ ДУНАРОДНОТО МИННО У ИЛИ
Е В ДУБРОВНИК

Ежегодните сесии на Международното минно учили-
ще в Дубровник са посветени на няколко актуални 
теми  

l Иновативни подходи за взривяване 201

l Подход „Нулеви отпадъци” 2017

l Подземен интелигентен добив 201

l Малки минни обекти  Иновации в минното дело 
201

l Малки минни обекти  Иновации в експлоатацията 
и преработката 2020 .
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  поддържа многоезична уеб страница и он-
лайн програма, които улесняват достъпа до инфор-
мация на широк кръг от заинтересовани от проекта 
лица. рез ежегодното попълване на онлайн въпрос-
ник се работи върху изграждането, поддържането и 
разширяването на база данни за добивната индус-
трия на международно равнище. 

И ТОРИЯ НА У А ТИЕТО НА ПРЕД ТАВИТЕЛИ ОТ 
Б ЛГАРИЯ В МЕ ДУНАРОДНОТО МИННО У ИЛИ Е 
В ДУБРОВНИК

Всяка година тематичният фокус и обхват на учили-
щето е различен. Общото между всички теми обаче е 
тяхната актуалност, приложимост и значимост от те-
оретична и практическа гледна точка. Обучението се 
провежда в сградата на Интеруниверситетския цен-
тър в Дубровник, ърватска и продължава една сед-
мица през съответната календарна година. Минното 

Интер ниверситетски цент р в Д бровник

        Церемония по откриване на сесията а 2018 г. на е д народното минно илище в Д бровник

лгарски и испански астници в е д народното минно 
илище в Д бровник  октомври 2018 г.
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училище вече натрупа своя история 
и продължава успешно развитието 
си занапред през следващия чети-
ригодишен период.

През 201  г. в проекта се включиха 
четирима представители на МГУ  
инж. Димитър Кайков като участ-
ник , инж. Надежда Стойчева като 
участник , гл. ас. д-р Петър ишков 
като участник  и гл. ас. д-р Катери-

на Николова като координатор за 
МГУ .

Пре    българската група се 
състоеше от студенти и препода-
ватели от трите факултета на МГУ, 
както и от представители на бъл-
гарския добивен сектор  гл. ас. д-р 
Катерина Николова като координа-
тор за МГУ , гл. ас. д-р Петко Недял-
ков като стипендиант по програма 

 и впоследствие носител 
на награда за групов проект , инж. 
Виктор Витов, като стипендиант по 
програма  и впоследствие 
носител на награда за групов про-
ект , инж. Люпчо Димитров като 
стипендиант по програма  
и впоследствие носител на инди-
видуална награда за презентатор , 
доц. д-р инж. Петър ишков като 
лектор , маг. инж. Надежда Стой-
чева като лектор , проф. д-р инж. 
Илия Гърков, Дънди Прешъс Ме-
талс България като лектор , инж. 
Пламен Дойчев, Трейс Рисорсиз 
ЕООД като участник , инж. Борис 
Гиздов, Трейс Рисорсиз ЕООД като 
участник  и инж. Васил Генов, Трейс 
Рисорсиз ЕООД като участник .

Пре    за поредна година обу-
чението продължи да разглежда 
темата за иновациите, приложими 
за малките минни обекти. Основ-
ният фокус бе върху началото на 
минния цикъл - експлоатация и 
последващата преработка. По от-
ношение на темата за експлоата-
цията се разглеждаха онези ино-
вации, свързани с новите методи 
за сондиране и взривоопасни съо-
ръжения и иновативна техника на 
машини механизация . В частта 
за последващата обработка учеб-
ният материал бе фокусиран върху 
поддържащите иновативни техни-
ки. На 1  юни 2020 г. се проведе 
и Онлайн семинар за индустрията 
и академичните среди чрез плат-
формата . Първона-
чално бе предвидено семинарът 

Прешъс Металс - България, Огне-
на ризантема ЕООД - България, 

 . - ърватия,   
. . . - ърватия,  . . . - ър-

ватия,  - Сърбия. От 12 до 1  
октомври 2020 г. се състоя и се-
сия на Международно минно учи-
лище в Дубровник с тема „Малки 
минни обекти - Иновации при екс-
плоатацията и преработката”. Ор-
ганизацията отново бе истинско 
предизвикателство за проектния 
консорциум. Световната пандемия 
не позволи на повечето европей-

да се проведе в София, но поради 
усложнената обстановка в усло-
вията на световна пандемия и ши-
рокото разпространение на коро-
навирус -1  се предпочете 
провеждане в електронен формат. 
Въпреки усложнената обстановка, 
семинарът събра общо 2  участни-
ци, сред които 14 представители на 
11 водещи компании    - 
Австрия,  . . - Словения, -

 - Белгия,  , 
.  . . - Словакия, Мрамор 

Риолит – Б АД - България, Дънди 

Об ителна сесия на е д народното минно илище в Д бровник   
октомври 2019 г.

е д народно минно илище в Д бровник  октомври 2019 г
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ски партньори и колеги да присъст-
ват на живо в Дубровник. По тази 
причина се премина към органи-
зирането на хибридно събитие, в 
рамките на което част от участни-
ците бяха на живо в Интерунивер-
ситетския център в Дубровник при 
пълно спазване на всички мерки за 
безопасност, а останалите участ-
ваха онлайн чрез интерактивната 
платформа 2 . По темата от 
2020 г. партньорските организа-
ции-участници в проекта обсъдиха 
иновациите в експлоатацията и об-
работката на малки находища, кои-
то понастоящем представляват го-
ляма част от европейската добивна 
индустрия. Темите, върху които ра-
ботиха, бяха обособени в направле-
нията иновации в експлоатацията 

е д народно минно илище в Д бровник  октомври 2019 г. – Доц. д-р ин . и ков и  ин . Наде да Сто ева  лектори  ин . 
п о Димитров – пре ентация на темати ен ка с  Вр ване на награди а на -доб р темати ен ка с

Диаграма  представяща много високи-
те оценки на лекцията на про . д-р ин . 
Илия Г рков

Диаграма  отра яваща и кл ителното 
представяне на про . д-р ин . Илия Г р-
ков като лектор по време на об ението

Онла н работна среща при ра работване на темати ен ка с  октомври 2020 г

Про . д-р ин . Илия Г рков – лектор
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години и е фокусиран основно върху професионали-
стите в областта на суровините, обхванати в семина-
рите, провеждани в Интеруниверситетския център в 
Дубровник. Предвидени за разглеждане са следните 
актуални теми

l Иновации при проучването 2021

l Иновации при охарактеризиране на рудните тела 
2022

l Иновации в добива 202

l Иновации в преработката на руда 2024 .

Тъй като организирането на училище   в съ-
ществуващата му форма и при запазване на същото 
ниво на качество -дневно училище в Дубровник с 
повече от 10 лекции и социални дейности  е финан-
сово и логистично много трудно осъществимо, кон-
сорциумът  реши да се съсредоточи изцяло върху 

-дневни семинари за професионалисти. След всяко 
издание на този -дневен семинар ще бъде създа-
дена отделна програма за студенти от магистърска 
степен в университетите на , за да се гарантира, 
че те също са запознати с иновативните тенденции. 
Освен това разпространението на онлайн курсове, 
записана версия на предишните училищни издания 
на   2017-2020 , ще продължи през целия 
период на новия проект. Онлайн курсовете ще бъдат 
на разположение за закупуване, но са предвидени 
кампании и специални оферти за тези, които закупят 
две издания или заплатят такса за обучение заедно с 
онлайн курс. Този подход има за цел запазване на по-
стигнатите в рамките   резултати, но и пред-
лагането на по-широк достъп до тях, така че да бъдат 
активно използвани от специалистите в областта за 
надграждане на техния професионален капацитет 
през следващите години. 

Гл. ас. д-р орислава Г л бова  
Гл. ас. д-р Катерина Николова  ГУ Св. Ив. Рилски

Ин . Наде да Сто ева аедно с водещите органи атори на е д народно минно илище  2018 и 2019 г.

сондиране, взривяване и механизация  и иноваци-
ите в преработката минерология и техники . Участ-
ваха лектори, преподаватели, магистри, докторанти и 
инженери, представляващи 1  различни институции 
от 12 държави Австрия, България, ърватия, ран-
ция, Германия, Унгария, Косово, Полша, Сърбия, Сло-
вакия, Словения, Украйна . Представители на МГУ 
„Св. Иван Рилски“ бяха гл. ас. д-р Катерина Николова 
като координатор за МГУ , доц. д-р Петър ишков 
като лектор и ментор , маг. инж. Надежда Стойче-

ва като помощник-лектор , доц. д-р Калин Русков 
като стипендиант по , маг. инж. Ненко Те-

мелакиев и инж. Виктор Витов като стипендианти по 
. Онлайн участниците имаха възможност да 

се свързват директно в сесии на живо или да гледат 
предварително записани видеоклипове във . 
Осъществяваше се и директна връзка с лекторите 
с цел дискусии по представените теми. През цялата 
учебна седмица участниците допълнително работеха 
в три групи по избрани казуси, ръководени от лекто-
рите чрез онлайн срещи-дискусии. Най-успешният те-
матичен казус, ръководен от преподавателя от МГУ 
доц. д-р Петър ишков, спечели награда.

Участието на маг. инж. Надежда Стойчева като по-
мощник-лектор също бе оценено високо, тъй като 
инж. Стойчева е пример за един успешно завършен 
обучителен жизнен цикъл. Тя участва в Международ-
но минно училище първо като студент на МГУ „Св. 
Иван Рилски”, а впоследствие като представител на 
бизнеса и като лектор.

През 2020 г. проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор 
на МГУ „Св. Иван Рилски”, сключи споразумение за 
участие в продължението на проекта -   .2  
Внедряване на иновации. Този нов и мащабен проект 
има за основен фокус разширяване и надграждане, 
като акцентът се поставя върху професионалистите 
от Източна и Югоизточна Европа, работещи в сектора 
на суровините. Проектът   .2 продължава 4 
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ОБ И ВЕДЕНИЯ

Институтът за ядрени изследвания и ядре-
на енергетика на БАН е партньор по Проект 

0 2 001-2.01 -0001 на МОН „Студентски 
практики – аза 2” финансиран от ОП НОИР. Неговото 
осъществяване става благодарение на общите усилия 
на висшите учебни заведения в България, Българска-
та академия на науките, различни фирми и работода-
тели, Министерство на образованието и, разбира се, 
все по-жадните за нови знания студенти. Проектът 
„Студентски практики“ има за цел да съдейства мак-

симално за развитие на качеството на висшето обра-
зование, като се стреми да осигури възможност на 
студентите да приложат в реална работна обстанов-
ка наученото в университета. рез тази уникална по 
своята същност възможност, обучаващият се придо-
бива безценен опит, усъвършенства своите способ-
ности и насочва усилията си в усвояване на умения 
и качества, които съответстват на изискванията на 
работния пазар в България. Спокойно можем да на-
речем участието в практическо обучение първа крач-
ка към успешна реализация в избраната професия. 
Смелостта и увереността в себе си, която студенти-

ПРАКТИ Е КО ОБУ ЕНИЕ НА ТУДЕНТИ 
ПО ПРОЕКТ „ ТУДЕНТ КИ ПРАКТИКИ“ 
В БАЗОВА ЕКОЛОГИ НА ОБ ЕРВАТОРИЯ „МУ АЛА“

Сълзица Савова - -  . . .  
Военна академия „Г. С. Раковски“, София

PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS UNDER THE PROJECT „STUDENT PRACTICES“ AT THE 
BASIC ENVIRONMENTAL OBSERVATORY „MOUSSALA“

  - -  . . .  
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РЕЗЮМЕ

Представено е обучението на студенти по проект на 
МОН в Института за ядрени изследвания и ядрена 
енергетика на Бьлгарската академия на науките. На-
правен е преглед на дейността на високопланинската 
научноизследователска станция БЕО „Мусала“ кьм 
И И Е при БАН, където студентите провеждат своя-
та практика. Разгледани са прилаганите съвременни 
апаратурни комплекси за мониторинг на околната 
среда. Показано е значението на научните изследва-
ния в живота на човека и ползата им за обществото.

КЛЮ ОВИ ДУМИ  БЕО „Мусала“, Институт за ядрени 
изследвания и ядрена енергетика, БАН, проект „Сту-
дентски практики“, МОН
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те придобиват по време на практическите занятия, 
е напълно достатъчна, за да се защити твърдението, 
че именно този тип научно занимание улеснява ина-
че трудния преход от обучаващата институция към 
работната такава. Небезизвестен факт е, че голяма 
част от добре структурираните и предлагащи добър 
просперитет фирми, предпочитат назначаването на 
професионалисти в своята област или най-малко 
на кадри, притежаващи известен опит в дейността 
си. Какъв по-добър начин за натрупване на опит от 
провеждането на практическо обучение, паралелно с 
университетското такова в рамките на 240 часа. 

Обучението, част от което бях и аз, се проведе в Ин-
ститута за ядрени изследвания и ядрена енергетика 

към БАН. От изключително значение за Института е 
неговата научноизследователска станция БЕО „Муса-
ла“, кьдето беше проведена практиката. Тя е изграде-
на именно на връх Мусала, първенецът на Рила, през 
1  г. Първообразът на идеята е изграждането на 
Космическа станция на върха, дело на българския 
учен и физик акад. Георги Наджаков, както и унгар-
ския учен Л. нуши. През 1  г., следствие на пожар, 
Космическата станция прекратява дейността си. Бла-
годарение на финансова подкрепа от Европейската 
комисия и МОСВ, през 1  г. тя възобновява дей-
ността си и се трансформира в Базова екологична об-
серватория за комплексен мониторинг на околната, 
аерокосмичната среда и космичното лъчение 1 .

ЛЗИЦА АВОВА е дипломиран бакалавър в Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ по специалност „История и геополитика на Балканите“. Про-
дължава обучението си във Военна академия „Г. С. Раковки“, където към момен-
та е магистър по „Логистика на сигурността и отбраната“. Стажант е в Института 
за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН. 

Професионалните  интереси са насочени към хуманитарните науки, историята, 
развитието на човешката цивилизация и опазването на световния мир. С висока 
степен на важност отчита и необходимостта обществото да бъде информирано и 
добре запознато и с основни природни норми и закони на света, който го заоби-
каля, за да го разбира и запази в най-добрия му вид и за следващите поколения. 

иг. 1. И следователска апарат ра на ЕО сала : 1 Автомати на метео станция (Vai ala  inland)  2 Система а и следва-
не на атмос ерните га ове ( n ironnement S.A. ran e)  3 Система а и следване на атмос ерните аеро оли ( SI  It -Leipzig  

erman )  4 И следователска Гама-сонда ( e hnidata  erman )  5 Телеком никационна система (5 z) И И Е-вр. УСА А  6 
Системи а и следване на косми ните л и (S VAN  м онен телескоп  Черенковски телескоп  не тронен монитор)
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С бързи темпове Обсерваторията, разположена на 
2 2 м. надморска височина, се превръща в най-мо-
дерната екологична обсерватория в Югоизточна 
Европа на тази височина  . Благодарение на 
партньорството  по проект  РП  на ЕК 
БЕО „Мусала“ затвърждава мястото си в мрежата от 
високопланински станции в Европа, където участват 
още Юнгфрауйох в вейцария, Цюгшпитзе в Гер-
мания, Зонблик в Австрия, Пик дьо Миди във ран-
ция, Монте имоне и Теста Гриджия в Италия и през 
2010 г. става станция с Пан европейско значение 2 .

ВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА МОНИТО
РИНГ НА ОКОЛНАТА РЕДА

Едно от основните направления на дейността на БЕО 
„Мусала“ е екологичният мониторинг, който включва 
изследване на редица различни химични и физични 
процеси, и трансгранични преноси, протичащи в ат-
мосферата. Всички те оказват влияние върху околна-
та среда и биотата и имат пряк принос към глобал-
ните климатични изменения и парниковия ефект. Що 
се отнася до основните задачи на модерната и от из-
ключително значение за страната ни Обсерватория, 
сред най-важните от тях са дългосрочен мониторинг 
на преносите от далечни разстояния на устойчиви ор-
ганични замърсители УОЗ , парникови газове, аеро-
золи, радиоактивни частици, както и следене нивата 
на космическо лъчение , 4  . 

От съществено значение е метеорологичната обста-
новка на толкова висока надморска височина, коя-
то, от една страна прави изследванията, насочени 
в различни аспекти, максимално точни, но от друга 
превръща условията на работа в трудоемко предиз-
викателство за учените. Благодарение на апаратура, 
устойчива на бързо променящата се околна среда 
на връх Мусала, Обсерваторията отговаря на изиск-
вания, позволяващи  да се присъедини към програ-
мата на Световната метеорологична организация 
за Глобално наблюдение на атмосферата  през 
2010 г. . Това членство е от съществено значение 
за успеха на Обсерваторията и изследванията, които 
тя прави, защото осигурява сътрудничество с голям 
брой чуждестранни екологични обсерватории, както 
и непрекъснат обмен на данни с учени от много дър-
жави. Данните, получени в БЕО „Мусала“ са достъпни 
за широка аудитория и всеки, проявяващ интерес, би 
могъл да се запознае с резултатите от различните из-
следвания и наблюдения, както в сайта на Обсерва-
торията - . . . . , 
така и в различни световни интернет източници, съ-
средоточили се върху екологията, заобикалящия ни 
свят и процесите, от които самите ние сме част. Сред 
едни от най-важните изследвания, част от работата 
на БЕО „Мусала“, са анализите на данните за аеро-
золни измервания 7 . От 200  г. насам в рамките на 
няколко проекта се извършват дългосрочни измерва-
ния на аерозоли в БЕО „Мусала“. Получаваните данни 
са от световно значение за антропогенното влияние 
и мониторинга на природните източници. Те се пра-
щат в европейския център за аерозолни изследвания 

в Норвежкия институт за въздушни изследвания. 
рез специална система за анализ се извършват из-

мервания на различни типове атмосферни газове. 
Проследява се и траекторията на въздушните маси. 
Повече от съществени и силно значими са и изслед-
ванията, които БЕО „Мусала“ осъществява, концен-
трирани върху вулканичните изригвания и най-вече 
факта, че те са основен източник на 2 в атмосфе-
рата. Високото местоположение на станцията поз-
волява прецизност по отношение на измерванията 
на наличния във въздуха въглероден диоксид, като 
резултатите от тях се отчитат на световно ниво и в 
това отношение Обсерваторията отново показва 
своята значимост както за България, така и за Евро-
па и целия свят въобще. Тук важно да се отбележи 
е, че вулканите далеч не са единствените разпрос-
транители на небезвредния въглероден диоксид във 
въздуха. При активност на най-високия вулкан в Ев-
ропа, а именно вече споменатия Етна, се наблюда-
ват и дни с повишена концентрация на 2 в атмос-
ферата. Под внимание са взети и данните, посочени 
от БЕО „Мусала“ и на база информацията, дадена от 
тях, се изготвя анализ за едногодишно и сезонно раз-
пределение на показателите на стойностите на 2. 
От особено значение са данните, получени в периода 
2007 – 201  г., тъй като той се характеризира с особе-
но силна активност на Етна. Тези факти отново показ-
ват значимото място, което Обсерваторията заема 
сред водещите световни изследователки центрове. 
Именно данните, предоставени от БЕО „Мусала“ са в 
основата на проучването, защитаващо тезата за на-
растване на средномесечните концентрации на 2  в 
атмосферата. Високопланинската Българска лабора-
тория затвърждава съществената връзка между вул-
каничните изригвания и високото ниво на въглероден 
двуокис . БЕО „Мусала“ изследва в широк спектър 
и тенденциите в поведението и следствията на вред-
ните устойчиви органични вещества върху човешкия 
организъм. Те представляват особена опасност за 
човешкото здраве, причиняват редица заболявания, 
отразяват се негативно върху имунната система и 
остават в атмосферата за дълъг период от време. 
През 2004 г. е създадена европейската мониторинго-
ва мрежа ЕМЕ , за наблюдение на УОЗ, имаща за цел 
глобален план за мониторинг на въздуха, събиране 
на максимална информация и повишаване на компе-
тентността. Първоначално  възниква в ешката ре-
публика, но само две години по-късно – през 200  г. 
програмата разширява мащабите си и се разпростра-
нява и в Централна и Източна Европа. БЕО „Мусала“ 
е значима част от тази Европейска мониторингова 
мрежа . Използваният подход за изследване е т.н 
ар „Пасивен метод“, който се осъществява с помо-
щта на пасивен пробоотборник за въздух с дискове 
от полиуретанова пяна. Най-силно установени са 
концентрациите на нафталин, бифенил, фенентрен и 
флуорен във въздуха. Най-големи стойности на посо-
чените устойчиви вещества са отчетени през зимата 
на 2012 г., а най-ниски през лятото на 2010 г. Важна 
цел на мониторинга на околната среда също е да пре-
достави данни, които позволяват оценка и анализ. 
Мониторинг се извършва в съответствие със специ-
ално разработена програма, основана на целта на из-
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следването – установяване на текущото състояние и 
тенденции в параметрите на околната среда. И И Е 
провежда непрекъснат мониторинг на околната сре-
да, за да разполага и предоставя достатъчно данни 
за анализ и оценка на всеки екологичен проблем. 
Това осигурява високо ниво на екологичен контрол и 
безопасност 10 . 

Благодарение на своето високо местоположение, 
Обсерваторията на връх Мусала е чудесно място за 
измервания на космически лъчи, тяхното проучване 
и влиянието им върху живите организми. Взаимо-
действието между съставните части на системата 
Слънце – Земя, отново е благодатно за проучвания 
и анализи следствие на данните, получени от апара-
турата, измерваща космическите лъчи. Благодарение 
на екипната работа и възможността на БЕО „Мусала“ 
да си партнира с авторитетни европейски високопла-
нински станции – данните се събират, сравняват, ана-
лизират и от тях се изважда максимално достоверна 
информация. Освен всичко останало космическите 
лъчи са и обект на основни изследвания в търсене на 
отговора как е възникнала Вселената. Благодарение 
на физиката на високите енергии се осъществяват 
мащабни изследвания в областта на облакообразу-
ването и възникването на мълнии. Високопланински-
те обсерватории са абсолютно подходящо място за 
непрекъснато наблюдение на космическата радиа-
ция, както и на йонизиращо лъчение, генерирано от 
мълнии 11 . Първото устройство, използвано за тези 
наблюдения е т. нар „Люлин“. На малко по-късен етап 
се появява и модернизираният „ “. Един от 
основните и ключови фактори, които влияят върху 
представените резултати, е прецизността на енергий-
ното калибриране 12 .

Уникалността на БЕО „Мусала“ далеч не се изчерп-
ва на база проучвания, апаратура, данни и анали-
зи, изброени до тук. БЕО „Мусала“ осъществява из-
следвания и наблюдения и върху високоенергийни 
космически лъчи, съдържащи силна енергия, която 
прониквайки в атмосферата и инициирайки ядрени 
каскади, спомага за производството на вторични 
компоненти – електро-фотон, адрон и мюон. Сами по 
себе си, те се отразяват върху изучаването на приро-
дата, взаимодействието със слънчевия вятър и маг-
нитосферата и атмосферата със Земята. В БЕО „Муса-
ла“ в експоатация са въведени мониторът  1 , 
както и Мюонният телескоп 14 , чиято прецизност в 
резултатите и наблюденията е пряко свързана с ло-
калните атмосферни особености. Изграждането на 
уреда  започва в рамките на програма  

, фокусирана върху разгръщането на мрежа 
в целия свят. В България инсталирането на първия 
уред е осъществено през 200  г. с подкрепата на Ев-
ропейската служба за аерокосмически изследвания.

От съществено значение са изследванията, които БЕО 
„Мусала“ провежда и в насока климатични промени и 
фактори, допринасящи за унищожението на природ-
ните екосистеми. Тези изследвания имат мисията 
да отговорят до каква степен живите организми се 
адаптират към радиация, както и възможните щети, 

които могат да бъдат регистрирани при растенията, 
растящи на различно надморско равнище в Рила. 

рез физикохимични, цитогенични и молекулярни 
методи се извършват наблюдения над девет расти-
телни вида в Рила, намиращи се на три надморски 
височини – 1 00 , 17 2  и 2 2  . В резултат на 
изследването е установено, че дивите растения имат 
различна степен на толерантност спрямо  и  
радиация и климатични фактори. Различните про-
учвания показват, че  облъчването предизвиква 
разнообразни реакции при растенията. Растителните 
видове показват разлики в поносимостта си към  
както и към  лъчение 1 . 

Глобален проблем с все по-осезаеми последствия 
е обемът на отпадните и замърсени от човешката 
дейност води. Именно затова намирането на ефекти-
вен начин за пречистването им е от особено важно 
значение за всеки жив организъм на Земята.  Перс-
пективен такъв е адсорбционният, като за целта 
адсорбените е необходимо да са активни, достъпни 
и най-вече – обменящите йони да не предизвикват 
вторично замърсяване на водите 1 . Природните 
минерали бентонит и зеолит отговарят  на изисква-
нията за осъществяване на такъв тип мониторинг на 
водните басейни в световен мащаб. На територията 
на България има големи залежи както на зеолит, така 
и на бентонит, съсредоточени предимно в района на 
гр. Кърджали. 17 . аст от дейността на БЕО „Мусала“ 
е именно изследване на радиоактивност и наличие на 
тежки метали в различни водни ресурси чрез използ-
ването на природни и модифицирани зеолити. 

Зеолитите имат благоприятно действие и върху три-
тиеви водни отпадъци, тъй като са изключително 
подходящи за циментиране на въпросните отпадъч-
ни води. Резултатите от проучвания показват, че 
водните отпадъци от тритий могат да бъдат имоби-
лизирани чрез собция върху зеолити, а след това и 
циментирани. Ниският процент на тритий, освободен 
от отпадъчната форма, предлага сигурност за транс-
портиране и окончателно изхвърляне 1 . Това про-
учване подкрепя разработването и оптимизирането 
на методи за кондициониране на тритиеви водни 
отпадъци в по-голям мащаб, при необходимост за 
разширяване на използването на ядрена медицина, 
технологии и енергетика в България за опазване на 
околната среда, безопасност и човешко здраве. Те, 
също така, предлагат нова възможност за използва-
не на зеолити и цименти от български произход в об-
ластта на третирането и обезвреждането на радиоак-
тивни отпадъци, известен с много скъпи инвестиции. 

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Базовата екологична обсерватория БЕО „Мусала” 
към И И Е-БАН е станция с модерна изградена на-
учна инфраструктура, оборудвана със съвременна 
измервателна техника за научни изследвания на ат-
мосферата, които от една страна са от изключително 
социално значение за обществото, а от друга за при-
родата като цяло. Практическото обучение по проект 
„Студентски практики“ в Базова екологична обсер-
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ватория „Мусала“премина на високо професионално 
ниво.
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