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Про . дтн ин . Никола  В лканов  председател на УС и на 
ГК вр и серти икат а ленство на адвокат Костадин 

Сирлещов  с др ник в Си Ем Ес Со ия и оглавяващ отдел 
Енергетика  проекти и строителство  в кантората

НОВИ ДР ЕСТВА  ЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА МИННО
ГЕОЛО КА КАМАРА

Две нови дружества бяха приети за членове на 
Българската минно-геоложка камара по време 
на заседанието на Управителния съвет, прове-

дено на 20 май 2021 г. Те преминаха през утвърдената 
процедура за кандидатстване за членство в БМГК, съ-
гласно устава и представиха необходимия набор доку-
менти, своя опит и мотивите си за членство.

СИ ЕМ ЕС СО ИЯ е създадена през 200  г. и по-
настоящем е най-голямата международна ад-
вокатска кантора в България и една от най-го-

лемите на местния пазар. Българското съдружие е 
част от международната адвокатска кантора Си м с 

S , която има над 70 офиса в повече от 40 държа-
ви. В България Си м с предоставя услугите на над 0 
адвоката, квалифицирани в България и или чужбина, 
които притежават опит във всички сфери на правото 
в множество бизнес сектори: енергетика и природни 
ресурси, банково и финансово право, търговско пра-
во, сливания и придобивания, конкурентно и данъчно 
право, право на интелектуалната собственост, трудово 
право, процесуално представителство. 

Си м с София притежава практически опит в пред-
ставителството пред всички български власти и тър-
говски поглед върху местния пазар. Адвокатската 
кантора има една от най-добре развитите на пазара 
енергийни практики с фокус върху проекти в сферата 
на проучванията и добива на нефт и газ.  м с София 
комбинира местни знания и контакти с богат региона-
лен опит, за да предлага решения, които работят. Кан-

тората предоставя качествени услуги, бизнес мислене 
и е надежден партн ор за посрещане на предизвика-
телствата в дейността на нейните клиенти.

МТЕКС ИН ЕНЕРИНГ ЕООД е водеща инженерна 
компания в България, създадена през 201  г. като 
наследник на инженеринговата компания МТ КС 

ООД 2002 . МТ КС Инженеринг е сертифицирана по 
S  9001: 201  и изпълнява сложни инвестиционни про-

екти, доставя оборудване, резервни части и материали 
за водещи сектори на българската икономика. Сфера-
та на дейност на компанията обхваща широк спектър 
от индустрии: ядрена енергетика, металургия, минна и 
химическа промишленост, газова и петролна промиш-
леност, строителство и др. Мисията на компанията е 
ефективно взаимодействие на човешки капитал, фи-
нансови ресурси, материали, машини и енергия, кое-
то се основава на постоянното търсене на по-добър, 
по-икономичен, по-ефективен начин за използване на 
ресурси и енергия чрез интегриране на интелектуални, 
материални и производствени дейности.

От създаването си до днес мтекс и мтекс Инжене-
ринг са изпълнили повече от 120 проекта за достав-
ка на оборудване и резервни части за индустриални 
предприятия, топлоелектрически централи, атомни 
централи, рафинерии, мини и минно-преработвателни 
предприятия. Репутацията на дружеството се дължи на 
дълги години упорит труд в стремежа си да изгради и 
запази доверието на клиента. 

Про . дтн ин . Никола  В лканов  председател на УС и на 
ГК вр и серти икат а ленство на г-н е ар Дра ев  

директор Ра витие  в Е ТЕКС Ин енеринг ЕООД
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В навечерието на 24 май, на специално събитие, 
кметът на община трополе Димитър Дими-
тров и Мила Манчева, директор на СУ „Хрис-

то сенов“, удостоиха проф. дтн инж. Цоло Вутов, 
с най-високото отличие на училището -  Почетния 
знак. Той се присъжда на управителя на Геотехмин 
ООД за подкрепата му през годините и за приклю-
чилия значим проект за ремонт на образователната 
институция, в която учат 7 0 ученици. Със сертифи-
кати за активна благодеятелност за направените 
дарения за проекта бяха удостоени изпълнителният 
директор на лаците-Мед АД, инж. Драгомир Дра-
ганов, д-р инж. Иван Вутов, председател на СД на 
Геотрейдинг АД  и д-р инж. Владимир Вутов, изпъл-
нителен директор на Геострой АД.

Ремонтните дейности са осъществени съгласно 
сключеното рамково споразумение през 2020 г. 
между четирите дружества и община трополе в 
рамките на Благотворителната програма „Българ-
ските добродетели“ на Група Г ОТ ХМИН. Това е 
първият от договорените с общината социално зна-
чими проекти, подкрепени с дарения от дружества-
та. 

Ученици посрещнаха в сградата на училището 
гостите – г-н Димитър Димитров, кмет на община 

трополе, проф. дтн инж. Цоло Вутов, инж. Драго-
мир Драганов, изпълнителен директор на лаците- 
Мед АД с песента „ дна българска роза“.

ПРО  ДТН ИН  ЦОЛО В ТОВ БЕ ДОСТОЕН 
С ПО ЕТНИЯ ЗНАК НА С  „ХРИСТО ЯСЕНОВ“

Кметът на община трополе г-н Димитър Димитров 
поздрави гостите и сподели: „Искам да благодаря спе-
циално на проф. Вутов, че с тази инвестиция Група ГЕО- 
ТЕХМИН направи най-хубавия подарък на училището 
по случай 24 май. Убеден съм, че когато се обединяват 

Про . дтн ин . Цоло В тов пол и По етния нак на СУ 
ристо сенов  от неговия директор ила ан ева

С с серти икати а активна благодеятелност а направените дарения а проекта бя а достоени и п лнителният директор на 
Елаците- ед АД ин . Драгомир Драганов (вляво)  д-р ин . Иван В тов  председател на СД на Геотре динг АД  и д-р ин . Вла-
димир В тов  и п лнителен директор на Геостро  АД



НОВИНИ

4 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     5-6/2021

„Ние от Група ГЕОТЕХМИН винаги сме се отзовавали, когато и където 
е необходимо да се окаже помощ. Решението да  помогнем на учили-
щето, което взехме съвместно с общината, е насочено към създаване 
на по-добри условия за учебния процес. За нас подкрепата за образо-
ванието и младите хора е кауза. Ние работим тук, създаваме работни 
места, децата на нашите служители, работници и ръководители, които 
са израснали в Етрополе, учат в тези училища и бихме искали условия-
та, в които се провежда учебният процес, да бъдат възможно най-до-
брите“ - благодари за високата чест проф. дтн инж. Цоло Вутов.

усилията на преподавателите, които 
се грижат за духовното израстване 
на децата, на българския бизнес и на 
общината, резултатите са видими.“

„Благодаря на всички фирми от го-
лямото семейство на ГЕОТЕХМИН за 
протегнатата ръка и съпричастието 
на проф. дтн инж. Цоло Вутов, инж. 
Драгомир Драганов, д-р инж. Вла-
димир Вутов и д-р инж. Иван Вутов.  
Много сме доволни от всичко, което 
бе направено по ремонта на парна-
та инсталация, топлата връзка на 
училището, покрива на парокотел-
ното, пароуловителите на басейна, 
подмяната на подовата настилка 
на физкултурния салон…“ – каза 
г-жа Мила Манчева. Тя сравни да-
рението с подкрепата за образо-
ванието през Възраждането. „Днес 
Програма „Българските добродете-
ли“ е пример не само за фирмите, 
които имат възможност да даряват, 
а и за всеки човек“ – допълни тя. 

Домакините с гордост показаха 
резултата от ремонта - новото па-
рокотелно отделение и ремонти-
раната парна инсталация, които 
осигуряват качествено отопление 
и уют за ученици и учители в учи-
лището и в общежитието към него, 
радиаторите с термовинтили, по-
добренията във физкултурния са-
лон, помещението с басейна и др.

ГЕОТЕХМИН

„Дънди Прешъс Металс Кру-
мовград“ АД получи две 
отличия по време на осем-

надесетото издание на годишните 
награди за отговорен бизнес 2020 г., 
организирано от Българския форум 
на бизнес лидерите на 10 юни. 

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ 
АД и Община Крумовград заедно в 

развитието на устойчиви бизнеси и 
създаването на нови работни мес-
та, независими от минната дейност“ 
е проектът, с който Дружеството 
завоюва почетното трето място в 
категорията „Инвеститор в обще-
ството“ Благодарение на учредения 
през 2019 г. „Фонд за подкрепа и на-
сърчаване на микро, малък и среден 
бизнес в община Крумовград“ бяха 
реализирани общо 20 проекта и съз-
дадени 2 работни места на стой-
ност  96 9 0, 6 лв.

Министърът на финансите Асен Ва-
силев връчи наградата в тази кате-

„ДЪНДИ ПРЕ ЪС МЕТАЛС КР МОВГРАД“ ЕАД ПОЛ И 
ДВЕ ОТЛИ ИЯ ПО ВРЕМЕ НА ГОДИ НИТЕ НАГРАДИ 
ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС  Г

Г-жа Манчева благодари за про-
фесионализма на изпълнителя и 
подизпълнителите на ремонтните 
дейности. 

Проф. дтн инж. Цоло Вутов  изка-
за голямата си благодарност към 
кмета г-н Димитров, към дирек-
торката - за амбицията и всеотдай-
ната  работа, както и на строите-
лите за успешното приключване 
на проекта. 

Ирена Цакова  директор Ра ре ителни и правни де ности  в Д нди Пре с е-
талс Челопе  ЕАД и Д нди Пре с еталс Кр мовград  ЕАД пол и наградата а 
третото място на Д нди Пре с еталс Кр мовград  ЕАД в категорията Инвести-
тор в обществото  от минист ра на инансите Асен Василев (вляво)
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гория, която се оказа и най-оспорва-
на. 

Второто място в категорията „Инвес-
титор в човешкия капитал и условия 
на труд“ беше спечелено, благодаре-
ние на проекта, чрез който „Дънди 

Анка опова  р ководител Вр ки с обществеността  ДП  пол и наградата а 
второто място на Д нди Пре с еталс Кр мовград  ЕАД в категория Инвести-
тор в ове кия капитал и словия на тр д  от минист ра на тр да и социалната 
политика Г л б Донев

Прешъс Металс Крумовград“ АД 
инвестира в изграждането на уме-
ния за работа в минната индустрия 
в неминен регион. Към днешна дата 
работещите в компанията са 29 , 
като 4  от тях са жени. 97  от служи-
телите са местни жители, със специ-

фични знания и умения за работа в 
тази сфера, придобити в Дружество-
то, благодарение на ангажираността 
на компанията да обучи служители-
те си, да им даде нов и полезен опит, 
да създаде едни устойчиви основи 
за едно по-добро и стабилно бъдеще. 

Наградата беше връчена от минис-
търа на труда и социалната полити-
ка Гълъб Донев.

Тазгодишните награди за корпо-
ративна социална отговорност и 
устойчиво развитие са много спе-
циални, тъй като всички проекти са 
реализирани в годината, изпълне-
на с най-много предизвикателства 
заради пандемията. Въпреки това 
79 компании от всички сектори се 
включиха със своите 111 проекта в 
шест различни категории. Най-мно-
гобройни бяха кандидатурите за 
титлата „Инвеститор на годината“, 
следвани от „Инвеститор в знание-
то“, „Инвеститор в човешкия капитал 
и условията на труд“. На четвърто 
място се нареди „Маркетинг, свър-
зан с кауза“, на пето „Инвеститор в 
околна среда“, а на шестото място 
беше категорията „Най-добра соци-
ална политика на малко и средно 
предприятие“.

ДПМ

Петима посланици на евро-
пейски държави, заедно с 
представители на междуна-

родни организации у нас, посети-
ха „Асарел-Медет“ АД на 27 май. 
Сред гостите бяха посланиците на 
Австрия - Андреа Вике, Нидерлан-
дия - Беа Тен Тъшър, Ирландия - 
Мартина Фийни, Албания - Доника 
Ходжа, Грузия - Тамара Лилуашви-
ли, Джейн Муита - представител 
на УНИЦ Ф за гоизточна вро-
па, и Сандра Мишкеди – директор 
на Унгарския културен институт 
в България. Те разгледаха произ-
водствения комплекс на друже-
ството, като повод за това станаха 
инвестициите на „Асарел-Медет“ в 

„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ ПОСРЕ НА ПОСЛАНИЦИ 
НА ПЕТ ДЪР АВИ  ДИПЛОМАТИТ  УЧАСТВАХА 
В МЛАД КА ДИСКУСИ  ЗА ЛИД РСТВОТО

Дипломатите ра гледа а прои водствения комплекс на Асарел- едет  
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„Вие сте щастливи, че живеете в 
толкова красива страна като Бълга-
рия. Бъдете все така вдъхновени и 
следвайте мечтите си“, каза в при-
ветствието си към участниците в 
младежката конференция посла-
никът на Нидерландия у нас Беа 
Тен Тъшър. 

„Разберете кои сте и какво искате да 
постигнете. И ще успеете“, посъве-
тва младежите посланик т на Ав-
стрия Андреа Вике. 

„Младите хора носят промяната, вие 
сте носителите на промяната. Оста-
нете в България, както аз преди 30 
години реших да остана в Албания и 
съм горда с това мое решение“, ка а 
посланик т на Албания Доника 

од а. 

„Следвайте мечтите си. Аз бях едва 
на 13 години, когато реших, че искам 
да стана дипломат. И постигнах тази 
моя мечта“, каза ос   
Ир  М р  .

„Всеки има своите лидери, които 
са го вдъхновили. За мен това бяха 
моите родители. Аз съм родена в Ке-
ния, където животът е доста труден. 

Председателят на Надзорния съ-
вет на „Асарел-Медет“ АД Дими-
тър Цоцорков поздрави участни-
ците в конференцията и посъветва 
младежите да следват мечтите си. 
„Всеки един от вас може да успее, 
стига да има вътрешна мотивация. 
Хора като Илон Мъск и Бил Гейтс не 
са станали това, което са, за един 
ден. Те са се борили над десет годи-
ни, за да стигнат върха“, каза Дими-
тър Цоцорков. 

„Половината от завършилите 
Харвард младежи не се реали-
зират, защото не са повярвали 
в себе си, че могат да успе-
ят, след като са се провалили 
веднъж. Останалите 50% са 
опитали втори, трети път и са 
постигнали своята цел. Аз вяр-
вам, че хората от следващата 
вълна, която ще промени света, 
ще дойдат от тук, от България, 
а защо не и от тази зала“, до-
пълни председателят на Над-
зорния съвет на „Асарел-Ме-
дет“ АД Димитър Цоцорков. 

социални проекти, които подпома-
гат устойчивото развитие на реги-
она и създават нови перспективи 
пред младите хора. 

Дипломатите бяха в Панагюрище, 
за да участват в младежката дис-
кусия по проекта „Лидери за ново 
начало“, която бе организирана в 
хотел „Каменград“ в партн орство 
с „Асарел-Медет“. Марина Стефа-
нова и юстин Томс, автори на 
книгата „Лидери за ново начало“, 
откриха дискусията за това какво 
трябва да е бъдещото поколение 
лидери. Във форума се включиха 
представители на местните мла-
дежки организации, сред които 
Ротаракт клуб - Панагюрище, Уче-
нически парламент, Лео Клуб, Бъл-
гарския Младежки Червен кръст в 
Панагюрище. Присъстваха също 
участници в дуалното обучение в 
„Асарел-Медет“ и стипендианти по 
проекта „Образование за всички“ 
на фондация „Асарел“. Диплома-
тите и младежите обсъдиха колко 
важни са  вдъхновяващите лидери 
за устойчивото развитие, а също и 
какви предизвикателства срещат 
жените-лидери.  

Председателят на Над орния с вет на Асарел- едет  АД Димит р Цоцорков по -
драви астниците в младе ката диск сия по проекта идери а ново на ало . а-
рина Сте анова (на снимката вдясно) и стин Томс  автори на книгата идери а 
ново на ало  откри а диск сията а това какво трябва да е б дещото поколение 
лидери
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масло в дестилерията на местната семейна фирма 
„Ина“.

„Асарел-Медет“ АД

ДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА КЪМ ВЕТЕРАНИТЕ 
И АКТИВИСТИТЕ НА НТС ПО МИННО ДЕЛО  ГЕОЛОГИЯ 
И МЕТАЛ РГИЯ 

На 16 юни се състоя тради-
ционната годишна среща на 
Управителния съвет на Науч-

но-техническия съюз по минно дело, 
геология и металургия с ветерани 
и активисти на съюза, която обик-
новено се провежда на 26 март, но 
поради пандемията тази година се 
проведе по-късно. С това тържество 
се отбелязва Деня на благодарност-
та към ветераните и се отдава почит 
и заслужена благодарност към тях, 
за приноса им в дейността на съюза, 
както и се осъществява приемстве-
ност, запазване и продължаване на 
традициите на научната дейност в 
миннодобивния бранш от всички по-
коления.

Във встъпителното си слово д-р 
инж. Кремена Деделянова изказа, от 
свое име и от името на УС на НТС по 
МДГМ, благодарност и признател-
ност към ветераните и активистите - 
за тяхната съпричастност, лоялност 
и усилия за просперитета  на Съюза, 
за приноса в създаването, развитие-
то и устойчивостта на минералносу-
ровинния бранш.

Про . д-р итко Георгиев и про . дгн Р мяна Вацева (вдясно) бя а достоени с с 
латен медал Про . Асен латаров . Наградата вр и ин . илия Смедар ина  
ам.-председател на УС на НТС

Активисти на съюза, починали през 
периода 2019 - 21 г.: проф. дтн Стоян 
Христо, проф. дтн Стойчо Стоев, акад. 
Тодор Николов, доц. Георги Димов, 
проф. д-р Драгомир Стефанов, проф. 
Петър Даскалов, проф. дгн Божидар 
Маврудчиев, д-р инж. Христо Марков, 
доц. д-р Борис Цанов, инж. Кирил Фи-
липов, инж. Дико Диков, инж. Иван Ки-
тиров, инж. Иван Пашов, Стоян Гитов 
и проф. д-р Георги Клисуранов

Със ставане на крака и едноминут-
но мълчание бе почетена паметта 
на починалите активисти на съюза 
през последната година.

Зам.-председателят на УС на ФНТС  
инж. Лилия Смедарчина връчи зла-
тен медал „Проф. Асен Златаров“ на 
проф. д-р Митко Георгиев и проф. 
дгн Румяна Вацева. Тази федератив-
на награда се присъжда за особен 

Гостите се вкл и а в ро обер от биологи но серти ицира-
ни наса дения кра  панаг рското село та

Родителите ми работеха денонощно, за да ни осигурят 
по-добър живот, да получим добро образование. Поня-
кога лидерите са хора, които ги няма в медиите“, каза 
Джейн Муита - представител на УНИЦЕ  а гои -
то на Европа.

„Важното е да тръгнете към своята цел и да не се от-
казвате. Не спирайте да се образовате и да разширя-
вате възможностите си“, каза Сандра и кеди от 
Унгарския к лт рен инстит т в лгария.

Като част от съпътстващата програма гостите по-
сетиха музейния трезор на Панагюрското златно 
съкровище и разгледаха експозицията за пана-
гюрската златарска школа през Възраждането. Те 
видяха спортна зала „Арена Асарел“ и многопро-
филна болница „Уни Хоспитал“, които са изградени 
в резултат на публично-частно партн орство между 
„Асарел-Медет“ АД и Община Панагюрище. Гостите 
се включиха в розобер от биологично сертифици-
рани насаждения край панагюрското село Бъта и 
разбраха как се произвежда биологичното розово 
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Доц. д-р Тра о Пен ов бе достоен 
с с ванието По етен лен на НТС по 

ДГ

Д-р ин . от о Табаков бе достоен 
с с ванието По етен лен на НТС по 

ДГ

Про . дтн Кол о Колев пол и ванието 
асл ил мин ор на НТС по ДГ  

Ин . ев Петров поол и ванието а-
сл ил мин ор на НТС по ДГ  

Акад. Иван агор ев бе достоен с с 
ванието По етен лен на НТС по 
ДГ

Грамота а принос в и гра дането на 
минералнос ровинния отрас л и а ак-
тивна с на де ност пол и  про - д-р 
Георги и а лов

принос в науката и в дейността на 
НТС по МДГМ.

Д-р инж. Кр. Деделянова връчи на-
градите, учредени от НТС по МДГМ. 
Със званието „Почетен член на НТС 
по МДГМ“ бяха удостоени  акад. 
Иван Загорчев, доц. д-р Трайчо Пен-
зов, д-р инж. Бот о Табаков.  

ам.-председателят на НТС по ДГ  ер о ерев про ете по дравителни адреси  пол ени по повод 56-годи ния биле  от 
редяването на с а

С грамота за принос в изграждането 
на минералносуровинния отрасъл и 
за активна съюзна дейност бе награ-
ден  проф. д-р Георги Михайлов.

Празникът продължи в неформална 
обстановка с приятни разговори и 
изискан коктейл.

Със званието „Заслужил мин ор на 
НТС по МДГМ“ бяха отличени проф. 
дтн Кол о Колев и инж. Лев Петров. 

Със званието „Заслужил геолог на 
НТС по МДГМ“ бе отличен д-р инж. 
Павел Карачолов.
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Директорът по производствено-технически въ-
проси в „Мини Марица-изток” АД инж. сен 
Чаушев е носител на Годишната награда 

за 2020 г., за принос в област „Минно дело и геология” 
от Научно-техническия съюз – Стара Загора НТС .

Мотиви за награждаването му са приносът в оптими-
зирането на дължините на гумено-лентовите транспор-
т ори ГЛТ  за извоз на откривка в рудниците. С преми-
наването на насипообразувател абзетцер  A  000 за 
работа от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1”, 
във вътрешно насипище на рудник „Трояново-север”, 
чрез построяване на ново място на два магистрални 
ГЛТ и два насипищни ГЛТ с обща дължина 00 , зна-
чително се намаляват разходите и се оптимизира изво-
за на откривка в клоновете на дружеството.

Инж. сен Чаушев завършва Минно-геоложкия универ-
ситет „Св Иван Рилски” със специалностите „Разработ-
ка на полезни изкопаеми” и „Минно инженерство”. В 
Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов при-
добива мениджърска квалификация „Организация и 
управление на бизнеса”. Професионалната му биогра-
фия е тясно свързана с въгледобивното дружество.  От 
1998 г. работи последователно в рудник „Трояново-1” 
и рудник „Трояново-север”, като заема длъжностите 
началник-смяна, заместник ръководител участък, ръ-
ководител участък и ръководител производствено-тех-
нологичен отдел. От 2014 г. и понастоящем, е директор 
по производствено-техническите въпроси в „Мини Ма-
рица-изток” АД. Инж. Чаушев е член на УС на НТС по 
минно дело и геология – София.

ИН  ЯСЕН А ЕВ И ИН  АНТОАНЕТА ЕЛЯЗКОВА
ОТ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД С НАГРАДИ 
НА НА НО ТЕХНИ ЕСКИЯ СЪ З  СТАРА ЗАГОРА

Ин . сен Ча ев по време на церемонията с ин . Дими-
т р Чолаков  ам.-и п лнителен директор на И (вдясно) 
и ин . ивко еля ков – р ководител на отдел УТ  в 

правлението на И и председател на секция инно дело 
и геология  в НТС -Стара агора (вляво)

Ин . Антоанета еля кова пол и наградата си от ин . Ди-
мит р Чолаков  ам.-и п лнителен директор на  ини а-
рица-и ток  ЕАД

Носител на Годишната награда на НТС – Стара 
Загора  за 2020 г. в област „Химия и екология” 
е инж. Антоанета елязкова, ръководител  „Из-

питвателна въглехимическа лаборатория“ към Рудник 
„Трояново-север“ на „Мини Марица-изток” АД. Награ-
дата е присъдена от петчленна комисия, с председател 
маг. химик Марина Бояджиева.

Повече от 20 години професионалният път на инже-
нер-химик Антоанета елязкова преминава във въгле-
добивното дружество, където постъпва през м. април 
2000 г., след дипломирането си във ВХТИ „Проф. д-р 
Асен Златаров“ – Бургас, със специалност „Технология 
на силикатите”.

Като ръководител на Изпитвателната въглехимична 
лаборатория към Рудник „Трояново-север“, с. Коваче-
во, инж. елязкова разработва и внедрява система за 
управление на качеството, съгласно БДС  S  S.  
Лабораторията е акредитирана от ИА БСА - 2010 г. От-
личава се с трудолюбие и отлични организаторски уме-
ния, посочват в мотивите си членовете на комисията.

.

Пресцентър ММИ
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Председателят на Надзорния 
съвет на  „Асарел-Медет” АД 
Димитър Цоцорков участва в 

световния лидерски форум на Гло-
балния Договор на ООН като пред-
ставител на Българската мрежа на 
организацията. Той беше лектор в 
онлайн панела „Иновациите като 
принос към Целите за устойчиво 
развитие в Източна Европа”, който 
можеше да се проследи от членове-
те на организацията в цял свят. В съ-
битието, което се проведе на 16 юни, 
участваха представители на Глобал-
ния договор на ООН и на бизнеса от 
Турция, Русия, Грузия, Сърбия, Ук-
райна и Полша, а дискусията се во-
деше от украинската телевизионна 
журналистка Олена Фролиак. 

ДИМИТЪР ЦОЦОРКОВ АСТВА В СВЕТОВНИЯ ОР М 
НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН

различни европейски страни. Про-
ектът се координира от Център за 
технически изследвания на Финлан-
дия. Разработват се нови сензорни 
технологии за геоложко проучване 
и се внедряват дигитални проду-
кти за моделиране на находищата и 
по-ефективна преработката на руди-
те.   

Димитър Цоцорков разказа и за 
важността на инвестициите в общ-
ността. Благодарение на публич-
но-частно партн орство е била на-
правена инвестиция от компанията 
в болница в малката община Пана-
гюрище, която посрещна пандеми-
ята на второ място по брой лекари 
на глава от населението в страната. 
„В условията на здравна криза, тази 
социална инвестиция се отплаща за 
всичките ни съграждани”, подчерта 
още той.  

„Асарел-Медет” АД е член на Нацио-
налния съвет на Българската мрежа 
на Глобалния Договор на ООН, чия-
то цел е да работи за отговорното и 
устойчиво управление и развитие. 

„Асарел-Медет”АД

„Асарел-Медет” има седем фирмени 
инвестиционни програми, които да 
гарантират дългосрочното устойчи-
во развитие. Компанията работи с 
най-добрите технологични гиганти в 
света.  От 1999 г. досега са вложени 
близо 1 млрд. долара в подобрения, 
енергийна ефективност, безопас-
ност на труда, грижа за хората и 
опазването на околната среда. Из-
ползването на електричество във 
флотационното  производство е на-
маляло с 1 , а чрез внедряването 
на циклично-поточни технологии 
за транспорт на руда, са намалени 
въглеродните емисии с 40 . „В мо-
мента работим по проект, с който 
внедряваме най-голямата на Бал-
каните топкова мелница, която има 
експертна автоматизирана система, 
за да повишим още повече ефектив-
ността на производството”, каза Ди-
митър Цоцорков.  

Той обяви, че „Асарел-Медет” е един-
ствената българска компания, която 
участва в международния изсле-
дователски проект - i , който се 
реализира в партн орство с науч-
ни организации, производители на 
оборудване и минни компании от 

Председателят на Над орния с вет на  Асарел- едет  АД Димит р Цоцорков 
аства в световния лидерски ор м на Глобалния Договор на ООН като представи-

тел на лгарската мре а на органи ацията. 

„Инвестициите в иновации 
имат важно значение за всяка 
индустрия. Трансформацията 
не е възможна без да мислим 
за необходимостта от инова-
ции във всяка фаза на нашата 
дейност”, заяви Цоцорков. Той 
представи накратко, че „Аса-
рел-Медет”АД добива и пре-
работва медна руда, като про-
извежда катодна мед. „Това е 
базова суровина за развитието 
на дигиталните иновации, а 
също и за зелената трансфор-
мация – без мед няма смарт 
устройства или автоматизира-
ни системи, няма електромо-
били, няма вятърни турбини 
или соларни панели. Нашето 
производство само по себе си 
има огромно значение като 
двигател за иновациите”, отбе-
ляза Димитър Цоцорков. 
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ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В МИННО ГЕОЛО КИ 
НИВЕРСИТЕТ „СВ  ИВАН РИЛСКИ“

На 14.0 .2021 г. Минно-геолож-
кият университет „Св. Ив. Рил-
ски“ отвори вратите си за над 

600 умни и любознателни деца и 
младежи, за да представи вълнува-
щия свят на минерално-суровинната 
индустрия

Събитието бе открито от ректора на 
Минно-геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло 
Копрев, които приветства участни-
ците и ги прикани да се запознаят 
по-подробно с възможностите за 
кандидатстване в университета.

Изобилието от атрактивни научни 
експерименти и демонстрации пока-
заха колко вълнуваща е академич-
ната среда в МГУ „Св. Ив. Рилски“. 
Бяха организирани следните щандо-
ве:

l Малки и големи машини за под-
земни богатства

l ивата енергия...

l Макет „Добив и транспорт на при-
роден газ“

l Маркшайдерство и геодезия

l лектронни устройства: „Светят, 
пеят и вземат решение“

l Необятната красота на физиката  

l Вълнуващи химични експеримен-
ти  

l Спортната слава на МГУ „Св. Ив. 
Рилски“.

Посетителите имаха възможността 
да проведат интересни научни екс-
перименти, да търсят полезни изко-
паеми, като те станаха зрители и на 
истински „взрив“ в двора на универ-
ситета. Гостите имаха възможност 
да видят и впечатляващи музеи: на 
уникалните кристали „Илия Делев“  
по минералогия, петрография и по-
лезни изкопаеми  и по геология и па-
леонтология.

Награди и подаръци получиха и 
участниците в организираната за-
бавна викторина

Беше представена и повече ин-
формация за научните проекти 

Про . д-р ин . Ива ло Копрев  ректор на ГУ Св. Ив. Рилски  откри с битието

Трии мерният макет Добив и транспорт на природен га  привле е посетителите

Екологи ната тема бе представена ре  лабораторна инсталация  с вместно а пре-
истване на отпад ни води и пол аване на електроенергия 
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У еници от д алното об ение на Асарел- едет  посети а Деня 
на отворените врати на ГУ и си направи а снимка пред щанда на 
Асарел- едет

Прис стващите има а в мо ност да набл дават и демон-
страции с георадар

Представители на Елаците-мед  отговори а на вси -
ки в проси от ениците и ст дентите и ги арадва а с 
корпоративни подар ци

Посетителите на с битието посети а и никалните м еи на 
ГУ Св. Ив. Рилски

R ,  R i  A , 
i S 2 и D i  i  

S  i i  S . 

Водещи фирми от минната индус-
трия като „Асарел-Медет“ АД, Дънди 
Прешъс Металс, „ лаците-Мед“ АД, 
Г ОТ ХМИН, Мини „Марица Изток“ 

АД, Овергаз, „Газтек БГ“ АД и „Русге-
оком БГ“ АД представиха дейността 
си пред посетителите, като им разка-
заха и условията за стаж и работа в 
тях.

Група Г ОТ ХМИН участва с два 
щанда, на които представи дейност-
та си, както и стажантските програ-
ми за лято 2021. Група Г ОТ ХМИН 
бе представена от д-р инж. Иван Ву-
тов – зам.-управител на Геотехмин 
ООД.

На щанда на Д нди Пре с еталс  вниманието бе ок сирано в р  дрон  ко то 
работи в р дник Челопе  и с бира ценна ин ормация
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„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ПРОВЕДЕ КАРИЕРНО 
ОРИЕНТИРАНЕ ЗА ЕНИЦИ ОТ  ОБ ИНА РАДНЕВО

Представители на „Мини Марица-изток” АД про-
ведоха часове по кариерно ориентиране за уче-
ници от основните училища в община Раднево, 

по график предоставен от Регионалното управление на 
образованието в Стара Загора .

В периода от 29 март до 19 април 2021 г. те участваха 
в онлайн срещи за „Часа на класа“ с шестокласници и 
седмокласници от Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, 
СУ „Гео Милев“ и Първо ОУ „Св. Климент Охридски“ в гр. 
Раднево, както и от ОУ „Поп Минчо Кънчев“, с. Коларо-
во и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сърнево.

Срещите с представители на ини арица-и ток  ЕАД се прев рна а в интересен ра говор  ието прод л ение следва в т р-
сене на п тя а про есионална реали ация на младите ора

кипи на дружествата Геотехмин ООД, лаците-Мед 
АД, Геострой АД, Геотрейдинг АД, Пътстрой-92 АД, Бе-
кастрой АД и Улично осветление АД популяризираха 
възможностите за стаж с трудов договор на студенти 
от различни специалности. Щандовете бяха посетени 

от ученици от София и от Професионална гимназия 
Златица – гр. Златица, с която дружествата лаци-
те-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД реализират 
проект за дуално обучение. кипите на Геотехмин ООД 
и лаците-Мед АД посрещнаха на щандовете и своите 
стипендианти от МГУ „Св. Иван Рилски“, които през на-
стоящата година ще натрупат ценен практически опит в 
компанията. Учениците и студентите получиха корпора-
тивни подаръци.

Огромен интерес предизвика щандът на „Асарел-Ме-
дет“, където, освен че отговори на важни въпроси, еки-
път раздаде и много подаръци. Ученици от дуалното 
обучение на „Асарел-Медет , обучаващи се по специ-
алностите: „Минна електромеханика“ и „Обогатителни, 
преработващи и рециклационни технологии“ с ръково-
дители инж. Людмила Гашурова и инж. Ненчо Ненчев, 
посетиха събитието на МГУ. Те запечатаха със снимка 
срещата си с колегите от „Асарел-Медет“. кспертът 
по обучения от отдел „Персонал“ Стоян Боев разясни 
по-подробно на всички посетители начините за канди-
датстване в стажантската кампания на дружеството 
за 2021 г., която стартира през юли. Най-малките по-
сетители се надпреварваха да отговарят на въпроса: 
Какво знаят за „Асарел“  Много от тях напълниха джо-

бовете си с рудни образци. Фирм. инф.

Гр па ГЕОТЕ ИН бе представена от д-р ин . Иван В тов – 
ам.- правител на Геоте мин ООД.



НОВИНИ

14 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ      5-6/2021

На 19 юни 1987 г. под звуците на  “Върви народе 
възродени” Националният музей “Земята и хора” 
отвори врати за първите си посетители и ежегод-

но на тази  дата чества своя Ден на дарителя. 

Традиционно на 19 юни Националният музей “Земята 
и хората” представя в експозиция новите попълнения 
във фондовете и се връчват благодарствени свиде-
телства на дарители, спомоществователи и добровол-
ци на музея. За съжаление тази година няма да бъде 
проведено тържество. Независимо от това екипът на 
музея изготви експозиция с най-атрактивните попъл-
ненията за изтеклата година.  

Гипс - п стинна ро а  Сирия. Дарение от Александ р Ам ин 
по повод м е ния пра ник

Дарителите на минерали за музея към юни 2021 г. са 
10 1 броя. В регистъра на дарителите през последната 
година са вписани 21 нови имена.

В Изложба „Нови постъпления” са представени даре-
ния на минерали и суровини, а също така и експонати 
от теренни изследвания на специалистите на музея. 
Особен интерес представлява гигантска по размери 
гипсова „Пустинна роза“, дарена от Александър Амзин 
по повод музейния празник.

В отделна витрина са експонирани дарените от проф. 
Христо Пимпирев, Стефан Велев, Ралица Събева, Дочо 
Дочев - членове на Български антарктически институт. 
Това са късчета от неживата природа на Антарктида, 
които са предмет на научните изследвания на дарите-
лите. Особено място в експозицията заема образец от 
далечния континент, донесен от проф. Христо Пимпи-
рев при неговата първа експедиция сезон 1987 88 го-
дина.

Акцент във витрина „Минерали на България“ са смара-
гди от района на с. гово, предоставени на музея от 
Милан Ичев, откривател на второто находище на този 
скъпоценен минерал в България. 

Раздел „Материали“ получи от Института по минерало-
гия и кристалография „Акад. Ив. Костов“ към БАН про-
би, свързани с разработки на синтетични зеолити, по-
лучени от въглищни пепели и пепел от оризови люспи. 
Дарението е разработка на д-р Борислав Барбов. 

По повод Деня на Дарителя в Раздел Минерали на Бъл-
гария бе експонирана нова тема „Минерали от находи-
ще Чала“ с дарения от проф. Ангел Кунов, доц. Владис-
лав Костов, Георги Георгиев, Ст. Халачев, . Сираков, 
Ив. Иванов, Пл. Кехайов, Л. Димитрова.

кспозицията е достъпна всеки ден от 10,00 до 18,00 
часа.

Национален музей „Земята и хората”

ДЕН НА ДАРИТЕЛЯ В НАЦИОНАЛНИЯТ М ЗЕ  
„ЗЕМЯТА И ХОРАТА

Кариерното ориентиране е част от ангажиментите на 
„Мини Марица-изток” като партн ор в дуалното обуче-
ние на Професионалната гимназия „Св. Иван Рилски“, 
гр. Раднево. За тази цел дружеството предостави на 
училищата филм за историята на комплекса „Мари-
ца-изток“. В срещите с учащите се участваха анета 
Тенева, ръководител на Центъра за професионално 
образование към ММИ, Стойко Иванов, ръководител 
отдел „ П транспорт“ и Николай Петков, инженер ка-
чество в отдел „Механооборудване”. 

Учениците получиха отговори на много въпроси, свър-
зани със същността на дуалното обучение, за „мъжки-
те“ и „женските“ професии в комплекса, за неговото бъ-

деще, за онлайн обучението и много други. Срещите се 
превърнаха в интересен разговор, чието продължение 
следва в търсене на пътя за професионална реализа-
ция на младите хора.

„Мини Марица-Изток“ АД е поело дългосрочни анга-
жименти да инвестира в обучението на млади хора 
чрез осигуряване на работа. Дуалното обучение има 
предимството да осигурява в реална работна среда 
подготвени и квалифицирани кадри, според потребно-
стите на Дружеството. Това мотивира младите хора да 
усвояват качествено нужните професии и да се реали-
зират ефективно на пазара на труда.

Пресцентър ММИ
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 ЕНИЦИ ОТ ЕТРОПОЛЕ И СРЕДНОГОРИЕТО 
СЕ ВКЛ ИХА В ОНЛА Н КОНК РСА „БЪДЕ ЕТО 
НА ОВЕ ЕСТВОТО“ НА ГР ПА ГЕОТЕХМИН

Двеста и петдесет ученици от 1  училища – парт-
н ори от трополе и Средногорието, участваха в 
регионалния е-конкурс  „Бъдещето на човечест-

вото“, организиран от 4 дружества от Група Г ОТ Х-
МИН – Геотехмин ООД, лаците-Мед АД, Геострой АД 
и Геотрейдинг АД. В шестото издание на инициатива-
та за регионални конкурси за творби на ученици, част 
от корпоративната социална отговорност на Групата, 
бяха наградени 91 ученици. Традиционно конкурсът се 
организира за училищата от общините трополе, Мир-
ково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп и Копривщица, 
а тази година беше включена и община Антон.

Учениците се състезаваха в две конкурсни категории 
- литературно-художествено произведение - съчине-
ние, есе, стихотворение, приказка, разказ и дигитално 
изображение - рисунка, макет, компютърна графика 
или анимация. Те бяха разделени в две възрастови 
групи -  - 7 клас и 8 - 12 клас. На децата беше дадена 
възможност да изразят себе си по избран от тях начин, 
с индивидуални или екипни проекти.

Членовете на журито – поетесата Димана орданова и 
доц. Цветан Илиев отличиха най-интересните творби и 
класираха 9 ученици на първо място, 28 на второ и 24 
на трето, а други 4  ученици насърчиха с поощрителни 

награди. Победителите получиха персонални предмет-
ни награди, а училищата – партн ори – техника – му-
лтимедии, интерактивни дъски и пособия в помощ на 
учебния процес. 

„Докато четях творбите на децата, изгубих представа 
за възрастта на тези, които са писали. Когато едно про-
изведение е написано хубаво, то започва да говори с 
гласа на този, който го чете. Пожелавам на участници-
те в конкурса много кураж в трудното и интересно вре-
ме, в което живеем, и да знаят, че бъдещето, за което 
писаха този път – това са самите те“, каза поетесата 
Димана орданова по време на онлайн събитията, на 
които бяха обявени наградените ученици. 

„Темата е значима, но още по-важен е подходът на 
участниците към нея и творческата интерпретация на 
всеки един от тях“ – сподели доц. Цветан Илиев, който 
оцени рисунките, презентациите и макетите в катего-
рия дигитално изображение.

Целта на конкурса беше да провокира учениците да се 
замислят за бъдещето на човечеството, развитието на 
технологиите, опазването на околната среда и промя-
ната в света в пандемията от i -19 и след нея.

ГЕОТЕХМИН

В конк рса дещето на ове еството  органи иран от Гр па ГЕОТЕ ИН а илищата от общините Етрополе  ирково  
Чавдар  Челопе  латица  Пирдоп   Копривщица и Антон бя а наградени 91 еници
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Оборудвана компютърна зала, 
нов кабинет за приобщава-
що образование и ремон-

тирано фоайе са трите проекта, 
реализирани в ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“ - Чавдар, по Благотво-
рителната програма „Българските 
добродетели”. Те бяха представени 
на официално събитие на 24 май в 
присъствието на кмета г-н Григор 
Даулов, директора на училището 
г-жа Мария Дурчева, представите-
ли на дарителите Геотехмин ООД и 

лаците-Мед АД, и други гости. 

Компютърната зала разполага 
с 1  лаптопа и за всеки ученик е 
предвидено самостоятелно място. 
Идеята за създаването на кабинет 
по приобщаващо образование е на 
училищния психолог г-жа Недели-
на Найденова. Нейната цел е да се 
открият силните страни на всяко 
едно дете, което да спомогне деца-
та да се развиват още по-добре и 
да станат добри граждани.

О  „СВ  СВ  КИРИЛ И МЕТОДИ “  АВДАР 
С НОВИ ПРИДОБИВКИ 
ПО ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ  

Т р ествено откриване на обектите от представителите на дарителите Геоте мин 
ООД и Елаците- ед АД   кмета на с. Чавдар Григор Да лов и директора на ОУ Св. 
Св. Кирил и етоди  ария Д р ева

Обор дваната комп т рна ала и новият кабинет а приобщаващо обра ование  ре-
али ирани в ОУ Св. Св. Кирил и етоди  - Чавдар по лаготворителната програма 

лгарските добродетели  

„Още веднъж показахме ус-
пешно, че община и бизнес 
могат много добре да работят 
заедно!“, каза кметът Григор 
Даулов по време на събитието.

По програмата „Българските до-
бродетели” „Геотехмин” ООД, „ ла-
ците-Мед” АД, „Геотрейдинг” АД и 
„Геострой” АД подписаха споразу-
мения за финансиране на важни 
дейности с пет общини – Чавдар, 
Челопеч, Мирково, трополе и Зла-
тица. Във всяка община местните 
власти предлагат за финансиране 
социално значими проекти, които 
са от жизненоважно значение за 
населението. Общинският съвет в 
община Чавдар предложи проекти 
в сферата на образованието, ин-
фраструктурата и здравеопазва-
нето, които да бъдат подкрепени 
от четирите дружества, участващи 
в тази инициатива. 

ГЕОТЕХМИН
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На 16 юни „Дънди Прешъс Ме-
талс Челопеч“ АД сключи го-
дишни рамкови договори с об-

щините Челопеч, Чавдар и Златица. 
Официалното подписване на дого-
ворите се състоя последователно в 
трите общини. Споразуменията бяха 
подписани от проф. д-р инж. Илия 
Гърков, изпълнителен директор на 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 

АД, инж. Цветомир Велков, опера-
тивен директор на рудодобивното 
и преработвателно дружество, и от 
кметовете на общините. На церемо-
ниите присъстваха още председате-
лите на общинските съвети на вся-
ка община, Ирена Цакова, директор 
„Разрешителни и правни дейности“, и 
Анка опова, ръководител „Връзки с 
обществеността“. 

Годишният рамков договор за ОБ
ИНА ЕЛОПЕ  бе сключен в зала-

та на общината. По време на подпис-
ването му присъстваха кмета инж. 
Алекси Кесяков, председателят на 
ОбС Челопеч Димитър Въжаров и 
главният счетоводител Лилия Бекяр-
ова. С подписването на тазгодишния 
договор „Дънди Прешъс Металс Че-
лопеч“ АД подпомага изпълнението 
на инфраструктурен проект „Благоу-
строяване на квартал 8б – централ-
на част на село Челопеч“ на стойност 

подкрепа, която компанията предос-
тавя на общината, през настоящата 
година бихме искали да създадем 
паркинг за 36 места в центъра на 
Челопеч. Така ще решим проблема с 
паркирането на автомобилите и ще 
придадем завършен вид на центъра. 

Освен това в Община Челопеч иска-
ме да развием клуба по борба, за-
щото виждаме, че има много деца, 
които имат потенциал. До момента 
имаме 7 медала от републикански 
и европейски състезания по борба. 
Надяваме се, че занапред ще про-
дължим в същия дух. Благодарни 
сме, че компанията подкрепя спорта 
и насърчава младите хора.“ - сподели 
инж. Алекси Кесяков. 

В 10 часа във Фолклорен център 
„Чавдар“ в присъствието на кмета 
Григор Даулов и председателя на 
ОбС Мария Томева беше сключен Го-
дишният рамков договор с ОБ ИНА 

АВДАР на стойност 2 2 000 лв. 

С решение на общински съвет 
Чавдар, взето по-рано тази година, 
подкрепата за 2021 г., осигурена от 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 

АД, е насочена към един ключов за 
общината проект – изграждане на 
събирателни колектори на стойност 

Про . д-р ин . Илия Г рков  и п лнителен директор на Д нди Пре с еталс Че-
лопе  ЕАД (вдясно) и кмета на Община Челопе  ин . Алекси Кесяков след подпис-
ването на Годи ния рамков договор 

След подписване на Годи ният рамков договор с община Чавдар - отляво надясно 
про . Илия Г рков  председателя на ОбС ария Томева  кмета Григор Да лов  Ире-
на Цакова  директор Ра ре ителни и правни де ности  ДП Ч и ин . Цветомир 
Велков  оперативен директор  ДП Ч

400 000 лв. и оказва финансова под-
крепа в сферата на спорта, подпо-
магайки дейността на Сдружение 
„Спортен Клуб по борба Челопеч“ със 
сумата от 4  000 лв. Стойността на 
дарението за годишната програма за 
насърчаване развитието на Община 
Челопеч за 2021 г. е 44  000 лв. 

„С помощта на „Дънди Прешъс Ме-
талс Челопеч“ ЕАД и финансовата 

„ДЪНДИ ПРЕ ЪС МЕТАЛС ЕЛОПЕ “ ЕАД В ПОДКРЕПА 
НА СТО ИВО РАЗВИТИЕ
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172 000 лв., както и за реализира-
не на годишния културен календар 
на стойност 60 000 лв. С финанси-
рането компанията ще подпомогне 
устойчивото развитие на общината 
и през 2021 г.

Кметът Григор Даулов разказа 
по-подробно за финансираните про-
екти от страна на „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч“ АД. 

„Изграждането на събирателни 
колектори е проект с около 10 го-
дишна история, стартирал още по 
времето на г-н Геров, бившият кмет 
на Община Чавдар. С този проект 
дъждовната и битова вода ще бъде 
отвеждана в два колектора от двете 
страни на р. Селска, след което ще 
се отвежда извън населеното място. 

Културният календар е моята голяма 
слабост. Без културни и образовани 
граждани, инфраструктурата остава 
просто така.“ 

В допълнение г-н Даулов сподели, 
че Община Чавдар е населеното 
място, което обори измислената па-
радигма, че там, където има тежка 
индустрия няма туризъм. Всеки ден 
жители на селото посрещат много 
туристи, които се радват на различ-
ните атракциони в общината. 

От 11 часа се състоя подписването 
на рамковия договор за инвестиции 
в обществото между ръководството 
на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 

Кметовете на Карлиево, Църквище 
и Петрич също отправиха благодар-
ност към рудодобивното предприя-
тие. Пожелаха си партн орството и 
добрите отношения да се запазят и 
разраснат в бъдеще. 

Проф. Гърков изрази своето за-
доволство от успешното развитие 
на общините, както и отбеляза все 
по-добрите условия за живот в на-
селените места. Той подчерта, че 
благодарение на труда и желанието 
за устойчиво развитие, както и на 
партн орството между компанията 
и общините Челопеч, Чавдар и Зла-
тица се осъществяват множество 
проекти в полза на жителите, които 
ще имат ефект напред във времето. 

След подписването на рамковия договор а инвестиции в обществото ме д  р ко-
водството на Д нди Пре с еталс Челопе  ЕАД и Община латица. Прис ства а 
кметовете и представители на селата Карлиево  Ц рквище и Петри

АД и ОБ ИНА ЗЛАТИЦА. Кметът 
на общината инж. Стоян Генов под-
писа споразумението, което очерта-
ва приоритетните проекти за Общи-
на Златица в кметствата Църквище, 
Петрич и Карлиево. 

По време на подписването присъст-
ваха кметовете на селата Карлиево 
– Ненко Миндилов, Църквище – Тот-
ка Стойкова, Петрич – Мария Анге-
лова, председателят на ОбС Златица 
Любомир Цветков и счетоводителят 
Анна Ланкова.

С подписването на договора „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ АД и през 
настоящата година продължава да 
подпомага изпълнението на инфра-
структурни проекти в трите кмет-
ства към община Златица. Средства-
та на стойност 1 000 лв. ще бъдат 
разпределени по равно между трите 
села. 

Г-н Стоян Генов благодари на ръко-
водството на „Дънди Прешъс Ме-
талс Челопеч“ АД за подкрепата, 
която оказват през годините, както 
и за социалната отговорност на Дру-
жеството. 

„Имаме редица проекти, насочени 
към селата, благодарение на Вашите 
благородни дарения. Винаги помага-
те, когато имаме нужда, а ние оценя-
ваме всичко това, което направихте 
и продължавате да правите за жите-
лите на общината.“, каза кметът на 
гр. Златица. 

„Забележимо малките насе-
лени места придобиват все 
по-привлекателен облик, пре-
връщат се в модерни европей-
ски селища. Жителите могат да 
се възползват  както от по-до-
бра инфраструктура и културни 
мероприятия, така и от въз-
можностите за спорт. „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД 
се стреми да поддържа висок 
стандарт както за служителите 
си, така и за жителите на общи-
ните в Средногорието.“

„Дънди Прешъс Металс Че-
лопеч“ ЕАД има създадена 
дългосрочна дарителска про-
грама „Подкрепа развитието 
на местните общности“. Чрез 
нея Дружеството подпомага 
благоустрояването на инфра-
структурни обекти, подкрепя 
проекти с обществено значе-
ние и развитие на капацитета 
в общините Челопеч, Чавдар и 
Златица. Програмата подкрепя 
още културните дейности, об-
разованието, здравеопазване-
то и спорта. 

Инвестициите, които компания-
та прави са пряко в полза на на-
селението на общините, както и 
в полза на служителите, 90% от 
които са жителите на тези на-
селени места. Инвестиционна-
та програма в „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч“ ЕАД продъл-
жава повече от 16 години.“  - от-
беляза проф. Илия Гърков.

ДПМЧ
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ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА КОНЦЕПЦИЯ,  
НАСОЧЕНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННАТА 
ПОЛИТИКА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА В БЪЛГАРИЯ

Обществено обсъждане на про-
ект на Концепция за възмож-
ните решения за подобряване 

на концесионната политика за под-
земните богатства в Република Бъл-
гария се проведе на 19 май 2021 г. в 
Зала „Максима“ на Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски“.

Общественото обсъждане за уста-
новяване на нагласите на бизнеса 
и на обществото по установените в 
разработената Концепция се осъ-
ществи в изпълнение на тап 2 на 
обществена поръчка, възложена в 
изпълнение на дейност  1 от про-
ект BG0 S 001-2.011-0001- 01 
„Усъвършенстване на концесионна-
та политика“,  осъществяван с фи-
нансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Добро управление“, съфи-
нансирана от вропейския съюз 
чрез вропейския социален фонд.

Участници в Обединението „МГУ и 
партн ори”, което изготви анализ 
на българската и на европейски 
практики в областта на природни-
те ресурси и на Концепцията, пред-
мет на обсъждането са: Минно-ге-

оложкият университет „Св. Иван 
Рилски“, Българската минно-геолож-
ка камара, Адвокатското дружество 
„Андрей Делчев и партн ори“ и БИМ 
Консултинг ООД.

Събитието бе открито с приветстве-
ни думи от председателя на Бъл-
гарска минно-геоложка камара 
проф. дтн инж. Николай Вълканов. 
В деловия президиум бяха проф. 
д-р инж. Ивайло Копрев, предста-
вляващ  Обединение „МГУ и парт-
н ори”, Мариета Немска, директор 
на дирекция „Икономическа и со-
циална политика“ в Министерския 
съвет и адвокат Магдалена Въло-
ва, съдружник в АД „Андрей Делчев 
и партн ори. Модератор на обсъж-
дането бе доц. д-р инж Иван Митев – 
изпълнителен директор на Българ-
ска минно-геоложка камара.

В обсъждането взеха участие пред-
ставители на администрациите на 
държавните и общинските органи, 
имащи компетенции, свързани с 
търсенето, проучването и добива на 
подземни богатства - Администра-
ция Министерски съвет, Министер-

Председателят на ГК про . дтн ин . Никола  В лканов откри общественото обс дане на проект на концепцияа а в -
мо ните ре ения а подобряване на концесионната политика а под емните богатства в лгария  19 ма  2021 г.

ство на енергетиката, Министерство 
на финансите, Министерство на ико-
номиката, Министерство на околна-
та среда и водите,  Министерство 
на регионалното развитие и благоу-
стройството, Изпълнителна агенция 
по горите и др., представители на 
областни администрации, на научни 
среди, на дружества от геолого-про-
учвателния и минно-добивния отра-
съл.

В първата част от общественото об-
съждане бе представена обща ин-
формация и целите на проекта, като 
бе обявен регламента за провежда-
не на дискусиите. Във втората част 
бяха представени над 20 въпроса 
и предложения за обсъждане и 
паралелно се водеше дискусия, 
която бе детайлно протоколира-
на. Обобщените резултатите от 
общественото обсъждане бяха 
анализирани и част от получените 
писмени и устни становища, мне-
ния и препоръки бяха приети и от-
разени в окончателния вариант на 
Концепцията.

БМГК
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На  юни 2021 г. се проведе Националната на-
учна конференция „Състояние и перспекти-
ви на българската енергетика”, организирана 

от Научно-техническия съюз по минно дело, геология 
и металургия, със съдействието на Федерацията на 
научно-техническите съюзи в България  Минно-гео-
ложкия университет „Св. Иван Рилски“  Българската 
минно-геоложка камара  Клуба на експертите към 
НТС по МДГМ. Конференцията предлагаше и възмож-
ност за дистанционно участие. 

Събитието беше открито с обръщение към участни-
ците от председателя на Научно-техническия съюз по 
минно дело, геология и металургия д-р инж. Кремена 
Деделянова. 

Изказвания с пожелания за ползотворна работа и 
подчертаване на важността на темата за промените 
в българската енергетика във връзка със „Зелената 
сделка“ направиха: инж. Поля Пенчева, началник на 
кабинета на министър Асен Личев, Министерство на 
околната среда и водите  доц. д-р инж. Иван Митев, из-
пълнителен директор на Българската минно-геолож-
ка камара, инж. Владимир Топалов, председател на 
Синдикална мин орска федерация „Подкрепа” и инж. 
Валентин Вълчев, председател на Федерация на неза-
висимите синдикати на мин орите към КНСБ.

Официални гости на събитието бяха още зам.-минист-
рите Петър Димитров и Ренета Колева от Министер-

НАЦИОНАЛНА КОН ЕРЕНЦИЯ  „СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 
НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА  ОРГАНИЗИРАНА 
ОТ НТС ПО МИННО ДЕЛО  ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛ РГИЯ

ството на околната среда и водите и съветникът на 
министър Личев за дейностите в Изпълнителна аген-
ция по околна среда ИАОС  - д-р инж. Ваня Григорова. 

Конференцията „Състояние и перспективи на българ-
ската енергетика” предизвика интереса на специали-
сти от различни области и привлече голям брой учас-
тници. Присъстваха настоящи и бивши ръководители 
на рудници и направления в „Мини Марица-изток“ и 
„Минпроект“, минни специалисти, геолози, еколози, 
енергетици, проектанти и др. Активно участие в дис-
кусиите на конференцията взеха и онлайн участници. 
Някои от докладите предизвикаха дискусии, които 
продължиха извън рамките на определеното програм-
но време. 

Докладите в сутрешната пленарна сесия бяха фоку-
сирани върху проблемите на Т Ц-овете в „Марица-из-
ток“ и на мините в комплекса във връзка със „Зелена-
та сделка“. В първия пленарен доклад „ ъсто ние на 

ъл арската енер етика  ин  ер о ерев, зам.-пред-
седател на НТС по МДГМ, посочи основните параме-
три на произведената електроенергия през 2020 г. и 
направи обстоен анализ на тенденциите за цената  
от началото на 2021 г., както в общоевропейски, така 
и в регионален план. Авторът очерта мрачната перс-
пективата пред българската енергетика, ако се лик-
видира добивът на местни въглища и производството 
на електрическа енергия от тях. „Тенденцията за Бъл-

Националната на на кон еренция С стояние и перспективи на б лгарската енергетика  органи ирана от На но-те ни е-
ския с  по минно дело  геология и метал ргия на 3 ни 2021 г. в Националния дом на на ката и те никата - Со ия  преди ви-
ка интереса на специалисти от ра ли ни области и привле е голям бро  астници
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гария през следващите години е цената на електрое-
нергията да се повиши до изравняване с нивата в С, 
които ще бъдат непосилни за българските битови и 
индустриални потребители. Промишлената ни про-
дукция ще загуби крехката си конкурентоспособност. 
Приходите в бюджета на държавата ще намалеят. 
Това вещае сериозна икономическа криза.“

Инж. Щерев изрази надежда, че не е късно България 
да отстоява поетапно намаляване добива на въглища, 
съответно производството на електроенергия от тях 
в периода до 20 0 г. при същите условия като Полша, 
Германия и Чехия, ако сме равнопоставени членове 
на вропейския съюз.

Основните послания от доклада „Енер ийни т пре о   
възмо но ли е пълното преминаване  към ЕИ  на 

о н а ев, управляващ партн ор в D  Бълга-
рия, бяха богато подкрепени от графични и таблични 
изображения и могат да бъдат обобщени по следния 
начин:
l Декарбонизацията на енергийната система се случ-

ва отдавна, но се движи изключително бавно
l нергиен преход, базиран на тотална електрифика-

ция и В И, изисква огромни количества метали
l Нивото на добива на метали и запасите им е много 

по-високо от това при фосилните горива
l Към този момент Китай е най-големият печеливш от 

енергийния преход
l Медта и алуминият са непреодолима бариера пред 

тоталната електрификация
l Светът просто не може да добие нужните количе-

ства мед, за да осъществи енергиен преход с налич-
ните технологии.

„Очакваната обща стойност на финансовите средства, 
необходими за преждевременното приключване на 
минните дейности в „Марица изток“, се оценява в рам-
ките на около  млрд. лв., при хипотеза за 10  непред-
видени разходи. Това се казва в доклада на бившия 
главен проектант на „Мини Марица-изток“ ин  Иван 

рсениев, инно те ноло ични, еколо ични и инан
сови аспекти от  пре евременното прекрат ване на 
минната ейност и произво ството на електроенер и  
в комплекс „ арица изток .

Двата основни извода, които бяха изведени са:

– По отношение на електропроизводството – държа-
вата няма нито техническа, нито финансова възмож-
ност да осигури заместваща електрогенерираща 
базова мощност от 200  през следващите годи-
ни, въпреки тиражираните послания за промяна на 
горивната база на термичните централи в комплекс 
„Марица-изток“ друг е въпросът къде е точно еколо-
гичният ефект от подобно действие

– По отношение на въгледобива – държавата няма и 
не може и да има техническа и финансова възмож-
ност да прекрати добива на лигнитни въглища през 
следващите няколко години.

Авторът акцентира и върху екологична криза, застра-
шаваща района в центъра на България, ако по линия 
на европейската „Зелена сделка“ бъде преждевремен-

но спряна работата на най-голямото въгледобивно 
дружество у нас – „Мини Марица-изток“ АД.

Освен предлаганите засега в публичното простран-
ство идеи за спасяване на централата и въгледоби-
ва: в района на „Мини Марица-изток“: „Проектиране и 
инсталиране на инсталация за газификация на въгли-
щата“ – предложено от ръководството на Б Х - АД  
„Търсене на подходящи подземни каверни за дълбо-
чинно съхраняване на СО2, емитиран от Т Ц-а, след 
проектиране и изграждане на инсталация за улавя-
не и компресиране на СО2“ - предложено от ръковод-
ството на „Мини Марица-изток“ АД  „Проектиране и 
изграждане на парогазови надстройки на съществу-
ващите блокове в Т Ц-а“ – предложено от ръковод-
ство на Т Ц „Марица-изток 2” АД, в два от доклади-
те, изнесени на конференцията бяха представени и 
два други проекта. В доклада на р ор ан нков 
се лансира идеята за изграждане на „Ин устриален 
комплекс „ арица изток , включващ: въглищни мини, 
въглищни централи, В И, химически заводи, ядрени 
малки модулни реактори. В доклада на ин  имитър 

у м иев се предлага „ речистване на въ ли а с 
во оро . Проектът предлага производство на компо-
зиционно течно наноклъстерно гориво, представлява-
що единна горивна система, създадена на основата 
на въглища и вода ВВГ , и химически добавки. При-
лагането на това гориво не изисква реконструкция на 
котлите.

В следобедната пленарна сесия про  р оста ин 
ерев изнесе доклада „ еотермални т потенциал 

на ъл ари   перспективи и преп тстви  за не овото 
разкриване, проучване и усво ване . Авторът посочи, 
че България притежава, но не усвоява добре своите 
собствени енергийни ресурси в сферата на геотер-
малната енергия. Той посочи и препятствията, които 
трябва да бъдат преодолени в бъдещото развитие на 
геотермалната енергетика.

Последните три доклада бяха посветени на газа. В 
своя доклад „ азовото на о и е „ акари   от „  

” о  реалността  оц  р ор ан ор анов по-
сочи, че е важно при проучване и разработване на да-
дено находище да се подхожда с реалистични очаква-
ния и експертно, а не с политически романтизъм.

„Диверсификацията за България е важна, н  поради 
това да се замени руския газ той ще има своите по-
зиции , а за да имат българските потребители достъп 
до по-евтини доставки на газ, особено през лятото. 
Диверсификацията неминуемо води и до засилване 
на конкуренцията и съответно по-ниски цени.“ бе из-
водът от доклада на ин  ристо азан иев „  

иверси икаци  на азовите оставки  а, ама не  

В доклада „ ерспективи за азово о езпечаване на 
ъл ари   критичен анализ  про  р еор и еор иев 

проследи добитите количества газ през последните 2 
години и тенденциите в потреблението му  в световен 
мащаб, откъдето се вижда доминиращата му позиция. 
Авторът систематизира и специфични за България 
проблеми и очаквания, свързани с проучванията, до-
бива и транспортирането на газа.                               МДГ
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Телехендлерите, наричани също 
телескопични повдигачи или 
телескопични товарачи, се поя-

вяват за първи път в САЩ в края на 
0-те години на ХХ в. вропейските 

производители се включват в този 
бизнес в края на 70-те години, като 
първите разработки са английски 
и италиански. При ранните модели 
ясно се вижда, че телехендлерът е 
съчетание от голям мотокар и телес-
копична кранова стрела. От 80-те го-
дини насам започва и големият бум 
в производството на телехендлери 
във Франция и Великобритания.

При по-ранните конструкции серио-
зен проблем се очертава видимост-
та, тъй като стрелата преминава от 

ТЕ КОТОВАРНИ ТЕЛЕХЕНДЛЕРИ ЗА ОБСЛ ВА И 
И РЕМОНТНИ ДЕ НОСТИ В МИНИТЕ

концепцията за ротационния теле-
хендлер, която също е италианска. 
Идеята при първите модели е да се 
повиши работната височина, без да 
се уголемяват съществено габарит-
ните размери. Така машината се 
сдобива с въртяща се надстройка, 
както при автокрановете - на 60  
или 400  се завърта горното шаси 
заедно с кабината и стрелата.

Телескопичните стрели обикновено 
са съставени от две до четири сек-
ции и са изработени от специални 
стомани. Осигуряват работна висо-
чина до 4  , а максималната това-
роподемност може да достигне 0 . 
Тежкотоварните модели, използва-
ни най-често за работа в мините, раз-
полагат обичайно с поне   товарен 
капацитет. Моделите с неподвижна 
надстройка се предлагат стандарт-
но или като опция със система, поз-
воляваща странично изместване на 
стрелата с цел поставяне на товара 
на точно определеното място - от-
клонението на върха на стрелата 
може да бъде до 1,  . За работа на 
по-големи височини телехендлерите 
използват стабилизатори и изпъл-
няват товаро-разтоварните опера-
ции статично. За всички работни 
движения се разчита на съвременна 
хидравлична система.

За задвижването се използват дизе-
лови двигатели с мощности между 
1 0 к.с. и 2 0 к.с., които трябва да 
отговарят на екологичните норми 
на С по тап . При тежкотоварните 
модели има и разработки с паралел-
но електрическо захранване с кабел 
от мрежата, което елиминира емиси-
ите на изгорели газове. Това може 
да се окаже много важно под земя-

дясната страна на кабината и блоки-
ра видимостта от десния прозорец. 
Той е решен генерално през 1991 
г. от една италианска разработка - 
т. нар. панорамна конструкция. При 
нея основата на стрелата се разпо-
лага много по-ниско и самата стре-
ла в транспортно положение “ляга” 
между основата на кабината, която 
е от ляво, и двигателното отделение, 
оставащо от дясно. Така десният 
прозорец остава напълно свободен. 
В следващите десетилетия тази кон-
цепция се възприема масово в вро-
па за всички телехендлери с конвен-
ционална неподвижна  надстройка.

По същото време, в началото на 90-
те години, в вропа се появява и 

През последните 20 години големите телехендлери станаха неза-
меними помощници при обслужващите и ремонтните дейности 
в откритите и подземни рудници по целия свят. Благодарение на 

своята способност да изпълняват най-различни задачи те влизат в ро-
лята на почти универсални машини и правят излишни инвестициите 
в традиционна до преди това техника като мотокари, автокранове и 
вишки.

Една от типи ните ада и на те котоварните теле ендлери е да помагат при монта-
а и демонта а на г мите на големите минни самосвали
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та, в тунели или при работа на закри-
то. При трансмисиите вече се раз-
чита почти изцяло на хидростатика, 
както и на съвременни вариаторни 
задвижвания на база на хидроста-
тичните. Ходовата част стандартно 
е предвидена за придвижване по 
трудни пресечени терени.

Независимо от някои разлики в 
конструктивните решения, телехен-
длерите днес се предпочитат все по-
вече, защото могат бързо да повдиг-
нат товара и с висока скорост да го 
пренесат там, където е необходимо. 

дни от най-често изпълняваните за-
дачи от телехендлерите в мините са 
свързани с монтажа и демонтажа на 
много тежки компоненти от машини-
те за добив и преработка на рудните 
и минерални суровини: гуми и колес-
ни главини на минни самосвали, хи-
дравлични цилиндри и кофи на мин-
ни багери, компоненти от или дори 
цели лентови транспорт ори, износ-
ващи се плочи в приемния бункер на 
трошачка и т.н. За тези цели най-чес-
то се използва специализиран при-
качен инвентар, който осигурява 
максимално бързото и безопасно 
извършване на дадените задачи.

Монтирането на работна платформа 
на върха на стрелата на телехенд-
лера го прави перфектната машина 
за огледи и ремонти на голяма висо-
чина от обучен персонал - например 
при поддръжката на големите минни 
багери. Разбира се, телехендлерът 
може да изпълнява и по-рутинни за-
дачи с помощта на палетни вилици, 
като например да пренася големи 
компоненти за укрепване на тунели, 
контейнери с материали, снопове с 
тръби и др.

На следващите страници предста-
вяме четири от най-известните про-
изводители с предлаганите от тях 
тежкотоварни телехендлери според 
заявените от компаниите моделни 
гами и технико-технологични преи-
мущества.

BOBCAT

В тежкия сегмент от B  залагат 
изцяло на гамата си от ротационни 
телехендлери, която бе обновена 
изцяло през декември 2020 г. Тя е 
съставена от десет модела с дизело-
ви двигатели по тап  на С. Мак-
сималните товароподемности са в 

диапазона от  до 7 , като само при 
най-малкия модел капацитетът е 4 . 
Максималните работни височини за-
почват от 17,6  и достигат 8,9 .

Основен акцент при новите модели 
е иновативният патентован дизайн 
на кабината, който съчетава високо 
ниво на комфорт за оператора и без-
опасност на изпълнение на работ-
ните операции. Основен принос тук 
имат лекото вътрешно надналягане, 
филтрирането на входящия въздух 
на 100 , климатичната инсталация, 
широките прозорци, осигуряващи 
отлична видимост, обезопасяването 
на кабината при странично преобръ-
щане и срещу падащи предмети по 
стандартите на R S и S, лесно-
то регулиране на кормилната колона 
и комфортната изцяло регулируема 
седалка.

Всички ротационни телехендлери 
B  разполагат в кабината с го-
лям тъчскрийн дисплей, осигуряващ 
интуитивно управление. Настройки-
те са разпределени в пет различни 
менюта, а навигацията между тях 
става много лесно от тъчскрийн дис-
плея или от въртящия се превключ-
вател.

Марката B  е известна с това, 
че за всеки вид машина има раз-
работена широка гама от прикачен 
инвентар - новите ротационни теле-

хендлери съвсем не са изключение. 
Тук освен палетните вилици влизат 
лебедки, кранови удължения, работ-
ни платформи за персонал вишки  
и други по-специализирани вариан-
ти. Повечето модели са оборудвани 
с дистанционно управление, което 
позволява да се управлява маши-
ната от самата работна платформа, 
както и операторът да изпълнява 
прецизно товаро-разтоварни опера-
ции извън кабината за максимална 
видимост към мястото за разтовар-
ване.

Ротационните телехендлери B  
автоматично разпознават монтира-
ния прикачен инвентар с помощта 
на радиочестотна идентификация 
R D , като системата зарежда съ-

ответстващите товарни диаграми 
на дисплея. Така машина е готова за 
работа съвсем бързо и безопасно. 
Менюто за задаване на ограничения 
позволява на оператора да лимити-
ра бързината на работните движе-
ния, както и работната зона в три из-
мерения с цел максимален контрол 
и безопасност.

За да удовлетвори напълно потреб-
ностите на клиентите, B  пред-
лага голям избор от допълнителни 
опции. Тук влиза например най-съ-
временна версия на дистанцион-
ното управление с екран и радио 
връзка, което дава възможност на 

Теле ендлер Bob at  60.250 с работна висо ина до 25 m и максимална товаропо-
демност 6 t (ротационен модел)
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оператора да управлява от разстоя-
ние придвижването на машината и 
разпъването прибирането на стаби-
лизаторите. Така се постига по-голя-
ма производителност при работа с 
лебедка, краново удължение или ра-
ботна платформа за персонал. При 
опцията i   машината се 
дооборудва с 1 -киловатов електро-
мотор и бутална хидравлична пом-
па с дебит 90 i . С включване на 
машината чрез кабел към електри-
ческа мрежа с напрежение 80  Тя 
може да изпълнява нормално всич-
ки товаро-разтоварни операции. В 
случая дизеловият двигател не се 
стартира, което елиминира емисии-
те от изгорели газове, а това много 
често е важно условие при работа на 
закрито, в тунели или под земята.

 ТН

Корените на компанията i 
 могат да се открият още през 

19  г. в Италия, когато Пиетро Маг-
ни започва да се занимава с ремонт 
и производство на селскостопанска 

техника, а по-късно и на кулокранове 
за строителството. През 1972 г. той 
трансформира бизнеса си и осно-
вава дружеството ARG  S A за хи-
дравлични кранове. През 1980 г. той 
създава първия в вропа индустри-
ален телескопичен товарач ARG  
4000 S с патентована стрела.

На следващата година Пиетро Маг-
ни е наследен от сина си Рикардо 
Магни. Той основава съвместно 
предприятие с най-големия френ-
ски производител на телехендлери, 
което съществува 27 години и при-
ключва през 2009-а. Рикардо Магни 
участва в създаването на първия 
ротационен телескопичен товарач 
на френската компания, пуснат на 
пазара през 199  г. През 201  г. Ри-
кардо Магни основава нова семей-
на независима компания - i 

i   .

Днес i  е единственият про-
изводител, концентриран изцяло в 
производството на тежкотоварни 
телехендлери. Това създава отлични 
предпоставки за сътрудничество на 

италианската компания с реноми-
рани производители на лекотовар-
ни телехендлери, които получават 
от завода на i  тежкотовар-
ни машини, брандирани със своите 
марки.

Понастоящем гамата от телехен-
длери на i ТН е разделена в 
три продуктови линии. Серията ТН 
е съставена от 11 модела с макси-
мални товароподемности от  до 6 
 и максимални работни височини в 

диапазона от 7,6  до 2 ,9 . Това 
са изцяло обновени модели, които 
бяха представени от производителя 
през януари т. г. От i  акцен-
тират основно върху новите дизело-
ви агрегати D  по тап  на С, 
системата за самонивелиране на 
машината -8  при работа върху 
наклонена повърхност стандартно 
оборудване  и многодисковите спи-
рачки с маслено охлаждане. Специ-
алният софтуер на i за разделя-
не на хидравличния дебит гарантира 
прецизна работа и ефективно едно-
временно изпълнение на три или че-
тири работни движения.
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Най-тежката артилерия на i е 
серията , в която влизат 8 моде-
ла. Техните товарни капацитети за-
почват от 10  и достигат до 0 . При 
максималните работни височини 
стойностите са от 9,   до 14 . Тези 
изключително солидни и надежд-
ни машини използват двигатели от 

 и D  по тап  на С и могат 
да се справят с почти всички зада-
чи по ремонтите и сервизирането на 
техника в мините. За целта от i 
са разработили и специална гама 
от прикачен инвентар, включваща 
устройство за монтаж и демонтаж 
гумите на минните самосвали, ин-
струмент за главините на колелата, 
устройство за пренасяне на големи 
хидравлични цилиндри, манипула-
тор с барабан за гумените платна на 
лентовите транспорт ори и др.

Ротационните модели от серия R  
са общо 1 . Товарните капаците-
ти са в диапазона от  до 1   без 
най-малкия модел, който е с 4 , а 
максималните работни височини за-
почват от 17, 6  и достигат 4 ,6 . 
Оборудвани с дизелови двигатели 

 по тап  на С и с хидроста-
тична трансмисия, тези машини са 
отлично решение за обслужващи 
дейности в мините, съчетавайки в 
едно телехендлер, автокран и авто-
вишка.

Теле ендлер agni  30.12 с работна висо ина до 11 72 m и максимална товаро-
подемност 30 t

Теле ендлер anito   2260 с работна висо ина до 21 8 m и максимална товаро-
подемност 6 t (ротационен модел)

MANITOU

i  е най-големият и известен 
производител на телехендлери в 
света. Компанията предлага бо-
гата гама от модели в различните 
видове индустрии и приложения. 
В най-продавания сегмент i  

има модели както с конвенционал-
на, така и с въртяща се надстройка 
ротационни телехендлери . Серия-

та  е съставена от пет модела с 
конвенционална надстройка, пред-
лагащи следните максимални работ-
ни височини и товароподемности: 
6,84 9 , 9,6  1  , 9, 6 18 , 
9,6  2   и 11,92  . Това са 
изключително солидни машини с 
най-съвременно управление, които 
могат да пренасят много тежки то-
вари и успешно се справят с труд-
ните условия на работа в мините. За 
целта те използват специализиран 
прикачен инвентар за манипулиране 
на тежки компоненти от най-голе-
мите минни машини: устройства за 
монтаж демонтаж на гуми на минни 
самосвали и хидравлични цилиндри 
на минни багери, устройства за пре-
насяне на тръби, макари за разпъва-
не и прибиране на кабели и др.

През последните години телехен-
длерите от серия  стават все 
по-популярни в Северна Америка. В 

вропа i  поставя най-голям 
акцент върху флагмана в гамата - 

 12 0, който с внушителния 
си максимален товарен капацитет 
от   и високата си проходимост 
може да изпълнява най-различни 
обслужващи и ремонтни дейности в 
мините.
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През тази пролет i  представи 
новата си серия от ротационни теле-
хендлери R , в която важно мяс-
то заемат тежкотоварните модели 
общо пет базови модела . Те пред-

лагат следните максимални работ-
ни височини и товароподемности: 
21,8 6 , 2 ,9 6 , 29,9 6 , 
24,8 7  и 4,7 7 . Флагманът 
има версия с електронна система 
за окачването, осигуряваща не само 
коригиране на стабилността напреч-
но и надлъжно, но и по-комфортно 
возене. Те са обозначени като гама 

S , която се отличава с изця-
ло новата си визия и максимален 
комфорт за оператора. Това са мно-
гофункционални машини, на които 
може да се монтира широк кръг от 
прикачен инвентар, в т.ч. лебедка, 
работна платформа, палетни вили-
ци, кофа, както и по-специализирани 
устройства с приложение в мините.

Дебютиращите машини разполагат 
с нови хидравлични помпи, осигу-
ряващи над 0  по-голяма скорост 
при едновременно изпълнение на 
няколко работни движения. Новите 
дизелови двигатели, отговарящи на 
S  , предлагат изобилие от мощ-
ност от 1 6 к.с. до 211 к.с. в зависи-
мост от модела и в същото време са 
по-икономични. Ротационни теле-
хендлери от гамата S  разчи-
тат на хидростатична трансмисия, 
която осигурява по-прецизно и ком-
фортно управление при максимална 
скорост 40 .

Сериозни подобрения са постигнати 
в товароподемностите, по-конкрет-
но при максималната работна висо-
чина почти двойно по-тежък товар 
при някои модели , както и при мак-
сималния хоризонтален досег на-
пред. Трябва да се отбележи също, 
че при намаляване на собствената 
маса на машините с над , товарни-
ят им капацитет е повишен с повече 
от 1 .

За максимална видимост при недос-
татъчна осветеност телехендлерите 
са оборудвани с работни L D-светли-
ни, разположени по шасито, тавана 
на кабината и по стрелата. Изобра-
жението на камерата за зоната зад 
машината се показва на широкия 
тъчскрийн дисплей 12,1 инча  и поз-
волява на оператора да маневрира 
бързо и с пълна увереност.

DIECI

Di i е един от традиционните ита-
лиански производители на телехен-
длери. Компанията е основана през 
1962 г., а първите телескопични ма-
шини се появяват през 198  г. Днес 
Di i произвежда разнообразна про-
дуктова палитра с голям брой моде-
ли с фиксирана и въртяща се над-
стройка. В тежкотоварния сегмент 
Di i има десет модела с фиксирана 
надстройка, разделени в три продук-
тови линии. Серията  е съста-
вена от машини със сравнително 
по-голяма работна височина и ди-
зелови двигатели . Тук има 
само един тежкотоварен модел с 
максимална товароподемност  , а 
във височина той достига до 17,8 .

В серията S  влизат четири 
големи телехендлера със следните 
максимални товарни капацитети ра-
ботни височини:  7,7 , 6 8,6 , 
6,  7,7  и 7,  9,6  . За разлика 
от останалите модели, които използ-
ват хидростатично задвижване, тук 
италианските инженери са предпо-
чели вариаторна трансмисия за осе-
заемо повече мощност и пъргавина 
на машината дори под максимален 
товар. Дизеловите двигатели са от 

. Третата продуктова линия с фи-
ксирана надстройка включва моде-

лите от серия , предлагащи 
най-големите товароподемности в 
гамата на Di i. Техните максимални 
товарни капацитети и работни ви-
сочини са както следва: 10 9,  , 
1  9,  , 19 10,2 , 21 10,2  и 
2  10,1  . За дизеловите агрегати 
също се разчита на .

Гамата от ротационни телехендле-
ри се нарича  и включва 
четири машини с товароподемност 
от   нагоре със следните параме-
три:  24,1 ,  2 ,7 , 6 16,2  
и 6 20,  . Високото ниво на без-
опасност тук е обезпечено от въз-
можността за ограничаване на ра-
ботния периметър по електронен 
път и съответно избягване на не-
желани сблъсъци с околни препят-
ствия: стени, колони, огради, тавани 
и др. Окачването на ходовата част 
разполага с електронна система за 
коригиране на стабилността. Маши-
ните са оборудвани с най-съвремен-
на товарочувствителна хидравлична 
система с разделяне на дебита  
S i , осигуряваща ефективно 
едновременно изпълнение на някол-
ко до пет  работни движения. При 
дизеловите агрегати се разчита на 

i .

О ор  о о  
Д  НИКОЛОВ

Теле ендлер ie i er le  190.10 с работна висо ина до 10 2 m и максимална това-
роподемност 19 t
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Приключи проектът за модер-
низация на диспечерския 
пулт за управление на обо-

гатителна фабрика „Асарел“. Из-
вършена е актуализация на соф-
туера и надграждане на системата 
Si  S7, с която се контро-
лира целия производствен процес 
по веригата. 

„Тази система е въведена в екс-
плоатация в „Асарел-Медет“АД от 
2006 г.“, разказва инж. Неделчо л-
шишки, главен инженер в Обогати-
телната фабрика. „През годините са 
правени подобрения на самата сис-
тема, но с това, което направихме по 
този проект, я издигнахме на по-ви-
соко ниво. Започнахме с проучване 
на референциите на няколко фирми, 
като най-силно впечатление ни на-
прави тази на „Сименс“. Посетихме 
Виена, запознахме се с новия софту-
ер, видяхме как функционира систе-

ориентирана за нашите нужди и е 
адаптирана, за да може да се справя 
със спецификата на нашето произ-
водство“, обяснява инж. лшишки. 

„Обхваща не само Мелнично, а и 
цялата производствена верига - де-
зинтеграция, флотация и транспорт-
ни ленти. От операторската зала 
се контролират и се въздейства на 
всички параметри на технологич-
ното оборудване. От тук можем да 
променяме задания и да определяме 
технологичен режим. Това е мощен 
инструмент за един технолог. Про-
цесът на смилане е сложен процес, 
който се влияе от много фактори, 
които се следят и се променят и това 
оказва влияние върху крайния про-
дукт от мелницата. В новата система 
направихме визуализация посред-
ством интегрирани графики, в които 
сме вкарали най-важните промен-
ливи и най-важните фактори, които 

ПРИКЛ И ПРОЕКТЪТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НА ДИСПЕ ЕРСКИЯ П ЛТ В О  „АСАРЕЛ“

Ин . Недел о Ел и ки  главен ин енер в Обогатителната абрика обяснява а новата автомати ирана система  специално 
ориентирана а н дите на прои водство в Обогатителна абрика Асарел

мата за водоснабдяване и газоснаб-
дяване на австрийската столица. 
Разбрахме, че ще получим много до-
бър краен продукт. Тук е моментът 
да благодаря на партн орите ни от 
фирма „Кастива“.  Свършиха много 
добра работа, съвместно с колеги-
те от ремонтния и технологичния 
персонал на ОФ „Асарел“ и колегите 
от отдел „Автоматизация“, допълва 
инж. Неделчо лшишки.

Новата придобивка вече премина 
успешно 72-часовите проби и в 
момента цялото Мелнично отделе-
ние работи на автоматичен режим. 
„Целта на модернизацията беше да 
подобрим чисто технологично рабо-
тата на Мелнично, да го контроли-
раме по-адекватно и да намираме 
причините за всяко възникнало съ-
битие – подобряване или влошаване 
на качеството на работа. Новата ав-
томатизирана система е специално 
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ЦИКЛИ НО ПОТО НАТА ТЕХНОЛОГИ НА ЛИНИЯ  
В „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД  ДЕСЕТ ГОДИНИ ПО КЪСНО  
И НИ СА НАД 2  М Н. Т НА ТК И КА

Мъдрите хора казват, че ма-
тематиката е точна наука, 
в която 10х   1х 0, но Ай-

нщайн е добавил, че всичко е отно-
сително. Нищо относително обаче 
няма при математическите изчис-
ления за ефекта и резултатите от 
работата на втората в „Асарел-Ме-
дет“ АД Циклично-поточна техноло-
гична линия – за транспорт на от-
кривка. Тя е пусната в експлоатация 
през месец март 2011 г. и по онова 
време е най-голямата инвестиция 

влияят върху процеса на смилане. Така когато влияем 
върху даден параметър, виждаме каква е реакцията на 
останалите фактори. Разбираме и получаваме пълен 
анализ за работата на мелницата. Имаше ги и в старата 
система, но сега са визуализирани по-добре. Можем да 
изберем произволен период от време, за да проверим 

  ИЦЕ

„ овата автоматизирана система ни ава пъл-
на ин ормаци  в реално време , доволен е и 
диспечерът в Обогатителна фабрика Стоян 
Делибашев, който ежедневно усеща в рабо-
тата си предимствата на новата придобив-
ка. „ азпола аме с мно о по о ри ра ики и 
по ро ен план на всички показатели, които 
сле им  сичко се промен  в реално време и 
това улесн ва на ата ра ота, за ото на мо-
мента мо ем а реа ираме и а променим 

а ен актор, който има значение  оскоро 
с това се занимава а коле ите от а риката, 
които и сле а и съо ава а по теле она 
на испечера , допълва Стоян Делибашев.

как е работила предишната смяна, как е работено пре-
дишната седмица и така да добием информация какво 
пречи и какво помага на дадена мелница да изпълнява 
задачите си“, допълва главният инженер на ОФ „Аса-
рел“. 

„Асарел Медет“ АД

Втората в Асарел- едет  АД Цикли -
но-пото на те нологи на линия а 
транспорт на откривка  п сната в екс-
плоатация преди 10 години
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на дружеството ни след приватизацията през 1999 г. 
– общо над 100 млн. лв. Сухите цифри са повече от ка-
тегорични. За тези 10 години, през които ЦПТ-2 работи, 
са извозени общо 278 18  800 тона откривка. Ако това 
количество минна маса трябваше да бъде извозено 
със 1 0-тонен автосамосвал „БелАЗ“, каквито са на 
„въоръжение“ в момента в рудник „Асарел“, щяха да са 
нужни общо 2 24  4 4 курса. Или ако ги наредим един 
зад друг, колоната би стигнала от „Асарел-Медет“ АД 
до Токио и обратно. 

„С изграждането на ЦПТ-2 основната цел беше да уве-
личим мощностите за извозване на откривка от рудник 
„Асарел“ към Западно насипище“, разказва инж. Стефан 
Данчев – началник смяна в рудника, който от 2000 г. 
работи по циклично-поточните технологични линии 
в дружеството. „ЦПТ-2 е с капацитет от  хиляди тона 
откривка на час и в началото тръгна с общо три транс-
порт ора, с обща дължина 2 3 0 метра. Първият етап 
прикл чи за около 13 месеца, а през 2012 г. преминах-
ме към втория. Построихме нов транспорт ор и станаха 
общо четири. Тогавашният забоен транспорт ор стана 
стационарен  3. И изградихме нов забоен – с дължина 
4 0 метра. През годините, според развитието на проек-
та, той беше постепенно удължаван и достигна 101  ме-
тра. Това е най-дългият забоен транспорт ор, който сме 
имали от 2000 г. до сега“, обяснява инж. Данчев. 

Най-голямото предизвикателство за екипа на ЦПТ-2 
е през 2017 г. Тогава от двата транспорт ора - тре-
ти и забоен, е построен един общ с дължина от 1960 
метра. 

„Заедно с това  направихме нов забоен с дължина от 0 
метра. Тогава направихме нещо, което не беше правено 
в „Асарел“ до момента – да преместим насипообразува-
теля от кота 1 000 на кота  метра, като се има пред-
вид, че общата му тежест заедно с претоварната количка 
е 1 200 тона. За да бъдат преместени, беше изградено 
релсово трасе и път съобразен с техническите параме-

три на насипообразувателя, тъй като той не може да се 
движи без претоварната количка и по наклон, по-голям 
от 2,  градуса. Беше трудно, но се справихме без аварии 
и други проблеми и насипообразувателят премина от 
единия транспорт ор на новия забоен“, разказва инж. 
Данчев. 

В момента ЦПТ-2 е с обща дължина 4 800 метра, 400 
метра от които преминават в тунел под земята. „Ус-
ловията за работа се промениха доста през годините“, 
връща лентата инж. Стефан Данчев. „Сега колегите 
разполагат с комфортни битовки, с климатик, хладил-
ник и други удобства, каквито преди десет години не сме 
имали. Общо 27 човека работим на ЦПТ-2, като някои са 
като мен от 20 години. Организираме се така, че всеки 
да може да поеме работата на другия. Колегите да могат 
да работят както като оператори на трошачка, така и на 
насипообразувателя или на някоя от четирите станции“, 
обяснява инж. Данчев. 

дин от най-опитните на ЦПТ-2 е попинчанинът Иван 
Загорски, който от 20 години работи на различните 
ЦПТ-та и за него няма тайни в професията. Той е част от 
Смяна „Г“, в която пък е и най-новото попълнение в еки-
па на ЦПТ-2 - 2 -годишният Александър Манев. Не на 

Екип т  обсл ващ ЦПТ-2  вкл ва както специалисти с над 
20 годи ен опит в обсл ването на цикли но-пото ни те -
нологи ни линии  така и млади поп лнения

Ин . Сте ан Дан ев  на алник смяна в р дника работи от 
2000 г. по цикли но-пото ните те нологи ни линии в др е-
ството и е апо нат с поле ните а прои водствения процес 
промени
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НА КАТА В ПОМО  НА ЕНЕРГЕТИКАТА И БЪДЕ ЕТО 
НА КОМПЛЕКСА „МАРИЦА ИЗТОК

И п лнителният директор на ини арица-и ток  ЕАД Андон Андонов се срещна 
с ректорите на инно-геоло кия ниверситет Св. Ив. Рилски  и Те ни еския ни-
верситет

Бъдещето на комплекса „Ма-
рица-изток” в светлината на 
новите възможности, които 

предлагат науката и технологии-
те обсъдиха в средата на април на 
среща в централата на въгледобив-
ното дружество изпълнителният 
директор на „Мини Марица-изток” 

АД Андон Андонов, ректорите на 
Минно-геоложкия университет „Св. 
Ив. Рилски“ и Техническия универ-
ситет - проф. д-р Ивайло Копрев и 
проф. дн инж. Иван Кралов. Послед-
ният бе придружен от декана на 

нергомашиностроителния факул-
тет на ТУ проф. д-р инж. Тот о Тотев 
и проф. Георги Тодоров, зам.-декан 
по научно-изследователска дейност 
и международна интеграция на ТУ - 
София.

Акцент в проведените разговори бе 
проект за удължаването на живота 
на комплекса, който има подкрепа-
та на най-високо ниво в държавата 
и трябва да бъде включен в Плана 
за възстановяване и устойчивост на 
Република България.

Учените подчертаха, че стремежът 
им е създаването на интелигент-
на конструкция, която да издържи 

шега той застъпва на циклично-по-
точната технологична линия в нача-
лото на месец април и трупа опит и 
полезни съвети от дългогодишните 
си колеги. „Много ми помагат във 
всичко, дават ми съвети, които няма 
как да научиш в училище или уни-
верситет“, доволен е Александър. За 
„новобранци“ като него предстоят 
обучителни курсове за оператор на 
трошачка и насипообразувател, за 
да навлезе по-бързо в тънкостите на 
занаята. 

„Първото, на което учим всеки нов ко-
лега, е безопасността“, категоричен е 
инж. Стефан Данчев. „Постоянно им 
повтарям, че безопасността и тяхно-
то здраве са над всичко. Искам така, 
както са дошли на работа сутринта, 
така да се приберат и вечерта вкъщи 
при семействата си“. Най-големите 

трудности за неговия екип са през 
зимата, когато се борят с капризите 
на природата. Предизвикателство-
то е голямо, защото цялото ЦПТ-2 
е на открито, с изключение на 400 
метра, които са в тунел под земята. 
Времето се променя за минути – от 
топло пролетно слънце бързо пре-
минава в непрогледна шотландска 
мъгла, в което се убеди лично и еки-
път на отдел „Комуникации“. 

„Помагаме за адаптацията на млади-
те колеги, но и очакваме от тях нови 
идеи. Така както ние навремето сме 
давали и продължаваме да даваме 
своите предложения, които през годи-
ните са се доказали като ефективни и 
полезни за производствения процес“, 
допълва инж. Стефан Данчев.

„Асарел Медет“ АД”

Е Е  Е Е

азчетите показват, че сле  
пускането в експлоатаци  на 
втората Циклично поточната 
те ноло ична лини  през  
о ина се естойността на из-

возената откривка е спа нала 
с  процента   толкова са 
намалели и вре ните емисии 
от из орели азове от ру нич-
ните автомо или  ае но с 
еколо ични  е ект се пости а 
и икономически резултат за-
ра и значителното намаление 
на о ема на произве ените 
тонкилометри и ре уциране 
на раз о ите за строителство 
и по ръ ка на ру ничните 
пъти а

на всички европейски изисквания 
за въглеродна неутралност. В хода 
на разговора стана ясно, че започ-
ва предпроектно проучване, което 
трябва да установи какви са въз-
можностите за улавяне, транспор-
тиране, съхранение и утилизация на 
СО2 на територията на страната. 

Всички участници в срещата под-
чертаха загрижеността си и големия 
интерес от възможността компле-
ксът да продължи да работи. Гости-

те изразиха увереност, че визия със 
„зелен елемент” изпълнява изисква-
нията и условията на Зелената сдел-
ка и определиха целта си като мисия 
на науката в подкрепа на енергети-
ката в България. Интересът е стра-
тегически, единодушни бяха всички.

Темите бяха дискутирани по-късно и 
на среща с изпълнителния директор 
на „Т Ц Марица-изток 2” АД ивко 
Динчев.

 Пресцентър ММИ
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БИОРЕМЕДИАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ 
ОТ МИННАТА ПРОМИ ЛЕНОСТ С ХИМИ НИ 
ИЛИ БИОРАЗТВОРЕНИ Х М СНИ С БСТАНЦИИ 
И БИОЗЕОЛИТИ
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Инж. Ангел Ангелов, .  - „Асарел-Медет“ АД

BIOREMEDIATION OF MINE WASTE WITH CHEMICALLY EXTRACTED OR BIOSOLUBILIZED 
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РЕЗ МЕ

Биологичната рекултивация на отпадни материали 
от миннодобивното предприятие „Асарел-Медет  АД, 
гр. Панагюрище, България е осъществено в условия-
та на съдов опит. Отпадъкът е третиран с биозеолити, 
биохумати и хуминови киселини екстрахирани чрез 
биосолюбилизация на леонардит. Този тип третиране 
забавя процесите на оксидация, респективно излуж-
ването на сулфати от хвостовата маса в условията на 
активната вегетация на тревния чим при този съдов 
експеримент. Биохуматите са в състояние да повишат 
биопродуктивността на тези антропогенни субстрати 
повече от 2 пъти. Третирането  на хвостохранилищата 
с биохумати и биозеолити води до формирането на 
антропогенен субстрат със свойства подобни на тези 
на почвите, като така се постига успешна биологична 
рекултивация  с намаляване дебелината на полага-
ния слой почва над хвостовата маса. В дренажните 
води, при този тип третиране се наблюдава тенден-
ция за намаляване на сулфатните емисии в дренаж-
ните води.

КЛ ОВИ Д МИ  хвостови маси, биоремедиация, 
биохумати, биозеолити
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ИН  НИКОЛА  ПОПОВ завършва Висшия минно-геоложки институт през 
1967 г. по специалността „Обогатяване на полезни изкопаеми“. Работи по-
следователно в ДМП „Димитър Благоев“ - Сеново, Разградски окръг, и Ду-
навски драгажен флот - Русе . От есента на 1974 г. е назначен с конкурс за 
научен сътрудник в КНИПИ „Нипроруда“. Последователно работи в „Мине-
ралкомплект“ и през 1978 г. е назначен за ръководител на секция „Природни 
зеолити“ и ръководител на Националната програма за изследване и практи-
ческо приложение на зеолитите в България. Разработва технология за при-
ложение на клиноптилолитовите зеолити от находище „Белия баир“, участва 
като научен консултант в проектирането и строителството на Промишлена 
инсталация за преработка на зеолити край гр. Кърджали. От есента на 1979 г. 
създава и ръководи като генерален директор  НПСК „Минералагро“ - първо-
то зеолитово предприятие в вропа, като автор на международен патент за 
„Минерален з олитов субстрат за отглеждане на растения в оранжерии и 

на открито“. Патентът е официално признат в пония, САЩ, Италия, Франция като търговски продукт под 
наименованието „Балканин“. Като субстрат за отглеждане на дребни зеленчуци „Балканин“ лети в Бъл-
гарската космическа оранжерия по програмата „Интеркосмос“ в продължение на 2  години. НПСК „Ми-
нералагро“ произвежда и продава над 2 000 тона субстрати и зеолитови продукти за животновъдството 
и екологията в България, Гърция, Италия , Франция, Испания, Кипър и Малта. След 198  г. инж. Попов 
последователно работи ДСО „Булгаргеомин“ в България и Монголия. От 1989 г. работи в Институт по при-
ложна минералогия при БАН като експерт по оценка на приложните научни разработки. От 1992 г. работи 
като р-л научна секция „Природни сорбенти“ в Института по криобиология и хранителни технологии - ССА. 
Разработва и създава клиносорбент „КЛС-  - хранителна добавка“ като детоксикант срещу тежки метали и 
радионуклиди, официално признат от Министерство на здравеопазването през 199  г. От есента на 2007 г. 
е пенсионер, регистрира „Минералагро- “ ООД и създава собствена технологична лаборатория за изслед-
ване и приложение на природни зеолити. Инж. Попов е автор на над 40 научни публикации, 2 технологии, 

 авторски свидетелства, 4 международни патента. Участник с доклади и съдоклади на 8 международни 
конференции по природни зеолити в Тбилиси - Грузия 1978 , Неапол - Италия 1980 , Будапеща -Унгария 
198 , САЩ - Рочестър 1982  и  Ню Мексико 2006 , България - София 199  и 2010  и Полша-  Краков 
2018 . 

Образуването на кисели руднични води КРВ  е 
естествен процес, тъй като генерирането им 
става по време на всички стадии на функциони-

ране на дадена минна изработка - от разкриване на 
находището на полезни изкопаеми, през периода на 
експлоатация и след неговото закриване. Наличието 
на сулфиди е определящо за продуцирането на кисе-
лина вследствие окислението на рудната маса, кога-
то тя се окаже в контакт с въздух и вода. Окисление-
то на сулфидните минерали, главно пирит, също така 
халкопирит S2 , сфалерит S , галенит S , 
арсенопирит A S , цинабарит S  и т.н., води до 
генериране на води, които са кисели, с високо съдър-
жание на сулфати и токсични елементи. По химичен 
път този процес протича сравнително бавно, но при 
рН 4,  той се катализира от действието на ацидо-
филни хемолитотрофи (Acidithiobacillus ferrooxidans 
и  . Окислението на пирита 
е комбинация от спонтанни реакции и такива, ката-
лизирани от гореспоменатите бактерии. лектронни 
акцептори за този процес се явяват: молекулният 
кислород и ферийоните, присъстващи в разтвора при 
рН 2, . 

Известни са редица техники за предотвратяване на 
формирането на кисели руднични води. Традиционно 

се осъществява запечатване с непропусклив екран 
за предотвратяване проникването на свежи води, бо-
гати на кислород. 

Осъществени са и различни лабораторни и полеви 
тестове, свързани с прилагането на биоциди, с цел 
инхибиране на активността на хемолитотрофните 
феро- и сяроокисляващи бактерии, които играят клю-
чова роля в генерирането на КРВ. Биоремедиацията 
представлява в някои случаи използването на ми-
кроорганизми за „премахване” на проблематични-
те замърсявания от почвата и подпочвените води 
чрез подпомагане на процесите на фиторемедиация.
G   G , 2001 . В изследванията с ка-

надски сфагнов торф, изолирани хуминови киселини 
от канадски сфагнов торф и хумин екстракт от полу-
разложен торф  е установено, че свързването на  е 
рН-определено в профила на почвите. При рН 4,0- ,0 
се постига 99  свързване на медта и при трите из-
ползвани сорбента, но най-бърза и стабилна е сорб-
цията върху хуминовите киселини G -  

 , 199 . В България е осъществен метод за 
биоремедиация на насипище с хуминови киселини в 
миннообогатителния комплекс „Асарел-Медет“ АД от 
фирма „РОМБ“ ООД в сътрудничество с проф. Светла 
Генчева и проф. Росица Петрова лични контакти . Ро-
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лята на природните и модифицира-
ни зеолити върху трансформацията 
на органичната материя до хумусни 
субстанции в зависимост от обща-
та реактиво-способност на средата, 
особено във връзка с  на среда-
та, е доказана i   ., 2002, 1 
и 2 . Установена е възможността за 
безхумусна рекултивация на хвос-
товата маса от миннообогатителна-
та промишленост с комбиниране на 
водоразтворими полимери и при-
родни зеолити Di i   . 199 . 
Доказана е ролята на зеолитите за 
имобилизация или мобилизация на 
тежките метали - различната при-
родна фериетизация на зеолитовия 
компонент определя клиноптило-
литовия афинитет за йонизация на 
амфотерните елементи в такива 
органозеолитови среди   

. 2002 .

Целта на изследването е установя-
ване на потенциалната възможност 
за биоремедиация на насипища от 
миннообогатителната промишле-
ност, богати на пирит, при третри-
рането им с биоактивни зеолити и 
хуминови киселини, получени чрез 
биосолюбилизация на леонардит.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Обект на изследванията са геолож-
ки материали от района на „Аса-
рел-Медет  АД, Панагюрище, Бълга-
рия, описани в  . За третиране 
при рекултивацията на геоложките 
материали са използвани: органи-
чен компост, получен чрез аеробна 
ферментация  биохумати B A  - по-
лучени чрез биосолюбилизация на 
леонардит от о-в Сахалин, Русия 

  ., 2016 i  i  i  и 
биозеолити i  –  – по-
лучени в процес на твърдофазова 
ферментация   ., 2010 .

Изведени са две серии опити.

 П р  сер  изпитване влия-
нието на биохумати и биозеолити в 
условията на съдов вегетационен 
опит за биологична рекултивация 
на отпадни материали от минноо-
богатителната промишленост, кои-
то нямат индикация за напреднал 
процес на окисление и излужване. 
Целта е да се подобрят условията 
за биологична рекултивация с огра-
ничаване условията за дрениране 
на вредни емисии от отпадните 
маси.

С ем   о   ре р е  
ос о  м с  

Почва и за двата опита – покрива 
слой от 2  над третираната маса. 
В почвата са посяти семена от лю-
церна и тръстиковидна власатка – 
по 0,   от всеки вид на съд.

l Вар. -1. Хвостова маса контро-
ла  –  4  2

  2  
 18:18:18  без неутрализа-

ция с  фон

l Вар. -2. фон  биохумати – 
7   – доза 200 съд

l Вар. - . фон  биохумати – 
7   – доза 200 съд  

i  60 съд

Химични, агрохимични и физикохи-
мични анализи: амониев и нитратен 
азот - екстракция с 1  С  и дести-
лация на апарат „Парнас-Вагнер”  
усвоим фосфор и калий - метод на 
Морган, фотоколориметрично и 
пламъкофотометрично, съответно  
К -  пламъкофотометрично   и Са - 
комплексометрично, Р и  - фото-
колориметрично  микроелементи  и 
тежки метали -  общ органичен 
въглерод – метод на Тюрин  хуми-
нови и фулвокиселини – метод на 
Кононова-Белчикова  водоразтво-
рими сулфати – гравитационен 
метод с утаяване с бариев хлорид  
определяне на формираната био- 
маса – тегловно. Данните се обра-
ботват статистически на Статграф.

Осъществена е частична неутрали-
зация с варовик на потенциално 
формиращата се сярна кисели-
на и сулфати от наличната сяра 

 , за да може да се уста-
нови влиянието на биохумати- 
те, биозеолитите и активната ве- 
гетация върху смекчаване на еми-
сиите от вредни вещества в дре-
нажните води. Като индикатор за 
това е избрано да се определят 
сулфатите, тъй като те са в коре-
лация с излужването на металните 
йони. 

Табл. 1. С д р ание на водра творими с л ати   и рН на и следваните материа-
ли от насипища и востова маса

Проба SO4
2-, 

mg/kg pH EC, 
mS/cm

Норми за повър ностна 
неутрализация на 4

2- 

чрез варуване с 3

Проба   Откривка 2 ,2 , 0 0,  3

Проба 2  Окисен отвал 2835,3 2, 0 0 ,2 3

Проба   Хвостова маса 2 ,5 , 5 4,2 3

Табл. 2. С д р ание на сяра  те ки метали и металоиди в и следваните материали от насипища и востова маса

Проба
S Fe MnO As Cr Cu Mo Ni Pb Zn

% mg/kg

Проба 0, 2, 0,0 <5 0,5 224 0 , 0 5, 0 4 ,20 2 ,20 5 ,50

Проба 2 ,00 5,04 0, <5 ,00 4 5 , 0 2,20 ,40 52, 0 0,00

Проба , 5 ,4 0,02 <5 0,4 , 0 5 , 0 ,00 ,2 , 0 2 , 0
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l Вар. -4. фон  i  60 съд.

Торене: 2   18:18:18  двукратно – при зала-
гане на опита Фон  и след втора коситба -1   
18:18:18 .

С ем   о   ре р е  с  м с   о -
р

l Вар. 1-1. Откривка контрола  – неутрализация с 
0,    Фон

l Вар. 1-2. Фон  биохумати – 
7   – доза 200 съд

l Вар. 1- . Фон  биохумати – 
7   – доза 200 съд  i  60 съд.

Торене: 2   18:18:18  двукратно – при за-
лагане на опита и след втора коситба - 1   
18:18:18 .

 В ор  сер  о  изпитване ролята на активна-
та вегетация на растителността върху смекчаване 
на вредното влияние на окислената отпадна маса – 
намаляване на вредните емисии в дренажните води. 
За целта повърхностният слой почва е третиран с ор-
ганичен компост и амиден азот в нарастващи дози. 
Използвана е тръстиковидна власатка като тест рас-
тение. Съдовете от всеки вариант са разделени, като 
два от тях се третират с хумати и два - с биохумати. 
Съдовете с тревна смес са претърпели две третира-
ния – първо с хумати и биохумати и последващо - с 
частична неутрализация на киселинността с варно 
мляко, преизчислено като калциев карбонат 6,4  в 
количество 100 съд. Следва второ третиране с 
биохумати и хумати непосредствено след частична-
та неутрализация. Дозата на третиране с  хуматите 
и биохуматите е 10 съд, разредени в 200  вода.

С ем   о

Пробата с грусирал материал от Окисен отвал е тре-
тирана със 72  варовик 10 .

Варианти:

l Контрола 2-1  – 2  обработен материал  1  тре-
тирана почва с 1  урея

l Вар. 2-2 – 2  обработен материал  1  третирана с 
10  компост почва

l Вар. 2-  – 2  обработен материал  1  третирана с 
10  компост почва 1  урея

l Вар. 2-4 – 2  обработен материал  1  третирана с 
10  компост почва 2  урея.

Сеитбата е с 1,  1  семена от тръстиковидна 
власатка (  . Вариантите са в по че-
тири повторения. Растенията не са торени допълни-
телно.

Характеристиката на използваните в експерименти-
те хумусни субстанции е представена в  .

Табл. 3. арактеристика на и пол ваните м сни с бстан-
ции - мати и био мати

Проба Об  орга-
ничен С,

С - уминови 
киселини, 

С - фулво 
киселини, 

К-  умати - 0, 0
00б

0,
,5  б

0,0
3,23 б

ио умати - 0, 4
00

0,73
87,38

0,
2, 2

а -  в пробата  б -  от об ия органичен въглерод

Табл. 4. Агро ими еска арактеристика на по ва  компост и вост  третиран с био мати от с дов опит с геоло ки материали 
от Асарел- едет

Проба
Об  

орг  С, 
%

pH EC, 
µS/cm

SO4
2- 

(H2O) Об  азот
N-NH4 N-NO3 P2O5 K2O MgO

оден извлек Екстракция с Екстракция с разтвор на  

00

Почва ,22 5,57 445 , 5 4,20 , 5 4 , , 2 , 0 2 , 2 4 ,4

Компост Н,д , 0 2 2 Н,д, ,40 0, 0 , , 5 5 , 754,72 20 ,

- 0,5 , 0 555 , 0 2,44 ,5 ,2 , 5 2 , , 2,

3-2 ,04 ,50 25, , 2 4 , 37,38 5, 222,85 0 ,4 28,47

3-3 ,04 , 0 40 4 ,5 , 4 , 52, , 243,85 22 , 23,48

3-4 0, 2 , 0 20 ,0 , 0 50, ,5 , 4, 0,40 ,4

РЕЗ ЛТАТИ И ОБСЪ ДАНЕ

Данните, представени в  , показват, че трети-
рането на хвостовата маса с хумусни субстанции – 
биохумати, повишава съдържанието на общ органи-
чен въглерод до ниво, което прави субстрата годен за 
рекултивация според Наредба 26. Същевременно се 
покачва рН до неблагоприятни равнища, с което се 
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Откос Контрола, - , -2  , - , -4 F -  

20 5

Кумулативна све а биомаса - та коситба ,2 22,5 47,34 28,78 2 ,5 0,000 7,87

  К 100,00 138,65 290,93 176,85

Кумулативна су а биомаса - та коситба 2, 2 4,22 , 5,34

  К 100,00 144,41 266,78 182,99

20

ви откос све а 5, 5,45 , 0 , , 0,0000 ,

  К 100,00 265,71 225,40 149,77

ви откос су а 0,5 ,45 , 4 0, 5

  К 100,00 285,66 262,68 166,44

 - иозеолит

Табл. 5. Све а и с а биомаса на л церна (Medicago sativa)  тр стиковидна власатка (Festuca arundinacea)  отгледана в с дов 
опит при рек лтивация на геоло ки материал – востова маса на Асарел- едет  АД – Проба 3 (g/с д)

обяснява и първоначалното задържане на растежа на 
растенията. 

Биозеолитите повишават несъществено общия орга-
ничен въглерод, но повишават мобилността на дос-
тъпния фосфор и азот. С внасяне на биохумати се 
повишава драстично съдържанието на усвоим калий, 
общ азот и амониев и нитратен азот. Биозеолитите 
помагат за повишаване нивото на достъпни макрое-
лементи в сравнение с контролата. Очевидно много 
високото рН се дължи на отделящ се амоняк от биоху-
матите. В присъствие на биозеолити той се адсорби-
ра и вредното му влияние върху младите поникнали 
растения не се усеща. В   са представени да-
нните от биометричните измервания на формираната 
биомаса. Тревната смес възстановява растежа си в 
третираните с биохумати съдове след първа коситба. 

Кумулативната биомаса от четирите откоса в този 
вариант е 1 8,6  в сравнение с контролата, а тре-
тираните с биозеолити или комбинация биозеолити и 
биохумати варианти са съответно с биомаса 176,8  
и 290,9 , сравнени с контролата. Върху формирана-
та биомаса най-силно влияние оказва повишеното съ-
държание на общ азот и амониев азот в субстратите 
– r  0,912. Достъпният фосфор оказва относително 
по-слабо влияние – r  0,78 . Активната вегетация 
показва тенденция за влияние върху намаляване на 
емисиите от сулфати вследствие на по-интензивното 
изчерпване на кислорода от растенията на повърх-
ността – r  0,69 . Данните за формираната биомаса 
през втората година – първа коситба показват, че с 
много добре доказана статистически разлика биозео-
литите повишават добива с 66,44  на суха маса, а съ-
четанието им с биохумати - със 162,4 . Самостоятел-
ното използване на биохумати е с най-силен ефект. 
Сухата биомаса се увеличава със 18 ,66 . Върху про-

цеса на биоремедиация вероятно оказва влияние и 
имобилизираната  върху биозеолитите.

Третирането на грусиралия материал с биозеолити е 
трудно и практически неосъществимо на терен. Да-
нните, представени в  . показват първоначално 
депресиране в развитието на растенията, третирани 
с биозеолити и биохумати. Това вероятно е пряко 
следствие от запълване на кухините между късовете 
скална маса с дребнозърнестия материал на биозе-
олитите, с което се нарушава възможността за про-
никване на корените в дълбочина. Биоремедиацион-
ната дейност на биохуматите е значително по-добра.

Формираната биомаса в третираните с биозеоли-
ти и биохумати субстрати е с 18,92  повече от тази 
на контролата, докато в третираните само с био-
хумати е с 8,12  повече от тази на контролата 

 . И двата типа третиране показват тенденция 
към ограничаване на емисиите от сулфати в значително 
по-силна степен от активната вегетация в контролата 

 . Първата коситба през 2016 г. показва, че  
последействието на третирането е много силно. Био-
хуматите повишават сухата биомаса със 1 4,69 , а 
комбинацията им с биозеолити - с 81,06 .

Данни за съдържанието на водоразтворими сулфати, 
С и рН 1:  в дренажни води от опита с тревна сме-

ска люцерна  власатка  са представени в  .

 В ор  сер  о   - Третиране на отпадни матери-
али от Окисен отвал на „Асарел-Медет“ АД

В   са представени данни за кумулативната био-
маса на тръстиковидна власатка  , 
отгледана в съдов опит при рекултивация на геолож-
ки материал от окисен отвал „Асарел-Медет“ АД про-
ба 2 , варианти 2-1 до 2-4.
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Откос Контрола -  -2   - F -  

20 5

Кумулативна све а биомаса -4 коситба , 0,00 22,5 45,83 0,000 2, 5

  К 100 158,12 118,92

Кумулативна су а биомаса -4 коситба , 5, 2 4,42

  К 100 141,87 122,46

20

ви откос све а , 5, , 5 4,55 0,04 ,

  К 100 218,35 155,36

ви откос су а , 4,42 ,4

  К 100 234,69 181,06

Табл. 6. Све а биомаса на л церна (Medicago sativa)  тр стиковидна власатка (Festuca arundinacea)  отгледана в с дов опит при 
рек лтивация на геоло ки материал – насип от откривка на Асарел- едет  АД – Проба 1 (g/с д)

Третиране
pH EC µS/cm SO4

2- mg/L pH EC µS/cm SO4
2- mg/L

Проба  - откривка Проба   востова маса

Контрола , 0 58 ,50 0 05,00

, 0 5 473 , 0 0 0, 0

,54 5 7,37 5 0, 0

,44 4 432

Табл. 7. Дрена ни води от опит с тревна смес (л церна  власатка) – с д р ание 
на водора творими с л ати  ЕС и рН (1:5)

Откос Контрола 2- ар  2-2 ар  2- ар  2-4 F -  

- та коситба ,4 2 ,40 ,0 40, 7,74 0,00 8,24

 към контролата 00 5 ,20 20 ,00 2 4, 0

4та коситба , ,52 , ,0
0,40 0, 0 2,78

4та коситба ,2 , , 0 ,0

Табл. 8. К м лативна све а биомаса на тр стиковидна власатка (Festuca arundinacea)  отгледана в с дов опит при рек лтивация 
на геоло ки материал от окисен отвал „Асарел- едет  АД – Проба 2 (g/с д)

Въздействието на активната веге-
тация е сериозно в субстратите от 
проба 2. Варианти 2-2 и 2-  повиша-
ват киселинността на дренажните 
води, респективно и емисиите от 
тежки метали  . Субстратът 
от вариант 2-4 обаче, вследствие 
вероятно на същественото изчерп-
ване на кислорода от много мощно 
развиващия се тревен чим, е с на-

Третирането с биохумати и хумати 
не показва разлика в развитието 
на тревния чим. Не е установена 
статистически доказана разлика 

 . 

ЗАКЛ ЕНИЕ

Третирането на хвостова маса с 
биохумати и биозеолити позволява 
да се формира антропогенен суб-
страт с качества, подобни на почва, 
с което може да се осъществи би-
ологична рекултивация с намале-
на дебелина на покривния почвен 
слой. Този тип третиране показва 
тенденция за ограничаване емиси-
ите от сулфати в дренажните води.

Третирането на скална маса – от-
кривка от добива на медна руда 
или окисен отвал в „Асарел-Медет“ 
АД, Панагюрище, България с био-
хумати показва възможността за 
забавяне на настъпващите процеси 
от излужване на сулфати, т.е. не се 
наблюдава тенденция към окисле-

малена киселинност в сравнение с 
контролата - три пъти намалено съ-
държание на сулфати, мед и цинк, 
два пъти по-ниско съдържание на 
манган и почти десет пъти по-ниско 
съдържание на желязо. Предпола-
гаме, че при реални условия и зна-
чително по-дебел почвен слой тези 
процеси ще са още по-благоприят-
ни.
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ние и излужване в условията на съдов вегетационен 
опит с активна вегетация на тревната растителност 
на повърхността.
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Проба Третира-
не

pH EC µS/cm SO4
2-, 

mg/L pH EC, µS/cm SO4
2-, mg/L

След третиране с умати, 2 0 20 5 След третиране с умати и варно мляко 00 съд  ,40  3    0 0 20 5

- - ,50 0 05,00 ,50 0 05,00

2-
2, 2 0 02, 0 ,40 727 42 , 0

HA 2,50 54 4 , 0 ,00 852 442, 0

2-2
2, 0 4 4 54, 0 2, 0 844 42 , 0

HA 2, 0 5 5 0, 0 ,20 585 22 ,20

2-3
2, 0 5 ,40 4, 0 4 2 2, 0

HA 2, 0 5 5 50, 0 2, 0 4 4,50

2-4
, 0 54 2 , 0 4,50 52 2 , 0

HA 2, 0 44 0, 0 , 5 0 25 , 0

Табл. 10. Дрена ни води от опит с тревна смес – с д р ание на с л ати  рН и ЕС

Проба pH EC mS/cm
SO4

2- As Cu Fe Mn Pb Zn

3

ар  2- , 0 2,00 4 4,4 0,05 0,005 0, 0 , 4 0, 4 0,05 0,5

ар  2-2 2, 0 ,00 584,74 0,05 0,005 5, 5 5,2 ,05 0,05 0,

ар  2- 2,50 2 ,00 ,2 0,05 0,005 0, 2 , 0, 0,05 0,5

ар  2-4 4, 0 40 ,00 5 ,4 0,05 0,005 , 0, 0 0,4 2 0,05 0,

Табл. 9. арактеристика на дрена ни води  от с довете с тревна смес (преди третиране с мати) - 400 ml вода/3 dm3 с бстрат  
в края на вегетацията (21.06.2015 г.)
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БЪЛГАРИЯ ДО ПРОЕКТА „ТРИ МОРЕТА“   
И  СОНДА ИТЕ НА Т РЦИЯ В ЕРНО МОРЕ

Д-р Венелин Х. Велев, i . .

BULGARIA IN THE “THREE SEAS” PROJECT  AND NEXT TO TURKEY’S DRILLING 
IN THE BLACK SEA
D . i  .  - i . .

Българската  общественост и нейните политици   
с  голямо нетърпение очакват  в София срещата 
на 12-те държави, подкрепили  преди  години 

инициативата на президентите Анджей Дуда и Колин-
да Грабар, целяща свързване на енергийните  мрежи 
от страните на Източна вропа, между Адриатическо, 
Черно и  Балтийско  море. Тази голяма европейска 

идея намира силна подкрепа в действащото пра-
вителство на САЩ, което обеща да помага с всички 
средства за нейното осъществяване за начало  - с 
1 млрд. долара . На фона на „зелената сделка“ съдба-
та на лигнитните, кафявите и черни въглища от Пол-
ша до България изглежда мрачна заклеймен беше и 
природният газ . 

ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ВЕЛЕВ завършва СУ „Кл. Охридски” „геолог-палеонтолог”  и 
аспирантура в Московския държавен университет катедра „Геология и геохимия 
на изкопаемите горива” , а се хабилитира от Института по океанология на БАН 
ст.н.с. . Започва професионална работа от 1960 г. в „Предприятие за геоложки 

проучвания и картиране” София , продължава в звена на Комитета по геология 
и минерални ресурси Тематична група, ГПЛИ, НИПИ, „Геология и Геофизика” АД  
и като експерт на МОСВ. В определени периоди преподава в СУ и МГУ. Изследва 
предимно научни и научно-приложни аспекти в сектора на изкопаемите горива 
природен газ, нефт, твърди битуми, битумолити и въглища  в различни райони 

на страната включително и дълбоководните сапропели в Черно море . От 2010 г. 
популяризира видовете нетрадиционни източници на въглеводороди в Бълга-
рия „черни аргилити”, „плътни резервоари” и „въглищен метан” . Публикува на-
учни и научно популярни статии, главно в български периодични издания над 

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

ABSTRACT
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РЕЗ МЕ

Разгледани са епизоди от енергийната политика на 
държавите  с интереси в Централна и Източна вро-
па. Докато европейските правителства все още пра-
вят планове,  Турция ускорява  сондажното проучва-
не на наскоро откритото гигантско газово находище 
„Сакария”. Икономическите резултати  от двете пара-
лелни стратегии се очакват след три години.

КЛ ОВИ Д МИ  енергийна политика: „Три морета”, 
„Сакария”
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Различните видове  В И набират мощ и площ с всеки 
изминал месец, а проектите за добиване на водород,  
от всички цветни раси, вече вълнуват и нашите тех-
нологически и политически елити.  Доскоро изгле-
ждаше, че необходимата електрическа енергия за 
стартиране на големите водородни проекти няма да 
мине без покритие на много квадратни километри с 
китайски фотоволтаични панели.  Оказа се обаче, че 
те се произвеждат главно от работници-уйгури, тру-
дещи се против волята си в нездравословна среда, а 
това е неприемлива за К практика. 

Природният газ бе върнат в  категорията на преходни-
те, временно поносими горива, а  Урсула фон Лаййден 
заяви: „Газът ще играе роля в прехода от въглеродна 
към неутрална икономика, по-специално, като се из-
ползва изцяло потенциалът  на  достъпния втечнен 
природен газ“. Знае се, че достъпен втечнен природен 
газ се приготвя в големи количества от инсталациите 
покрай Източния бряг на САЩ. Както правилно отбе-
лязва президентският съветник по национална си-
гурност  Джейк Съливан, външната политика на САЩ 
ще се измерва с това, какво тя прави за подобряване  
живота на  трудещите се семейства. Без съмнение, 
нови пазари в Централна и Източна вропа биха по-
могнали на Джо Байдън да изпълни обещаното пред 
американските граждани. За това се появяват добри 
знаци: към вече действащият хърватски терминал за 
регазификация  страните от „Три морета“ ще прибавят 

още: в  Скулте Латвия , Клайпеда Литва  и Палдиски 
стония . Предвидени са и тръбопроводи, свързва-

щи терминалите със страните от региона.  Тази ин-
фраструктура  ще се появи постепенно, за  което са 
необходими няколко години време и още  поне 1 - 
20 млрд. инвестиции.

На  този фон изглежда странно развитието на тър-
говските отношения между съседна Турция и  ней-
ни основни доставчици на природен газ – Русия и 
Азербайджан. В течение на следващите  години  ще 
приключи действието на договори за внос на приро-
ден газ в обем от около 2  млрд. 3 год., но Турция 
временно прекратява преговорите за тяхното про-
дължаване. Като мотиви за това действие се изтъква 
необходимостта от нова оценка на състоянието на 
нещата  в страната и  около нея. Най-голям вносител 
на газ е „Газпром”, с дял от почти 0 млрд. 3 год., 
но още тази година изтичат два договора за общо 
8 млрд. 3 год.  В унисон с тази нова политика  тур-
ската компания B    не пожела да продължи и до-
говора за дългосрочни доставки на газ от „ ах Де-
низ” Азербайджан  - по кръгло 7 млрд.  3 год, който 
изтече през м. април,  т. г., вследствие на което, пото-
кът по тръбопровода Баку-Тбилиси- рзерум е прекра-
тен. При това, на турската страна са били предложени 
по-изгодни търговски условия   Изглеждащите като 
неадекватни за пост-пандемичната обстановка в све-
та действия на Турция намират обяснение в думите 

иг. 1.  Ра пределение на  т рсещите д лбоководни сонда и в ападната аст на Черно море (в т рската ел ова и д лбоко-
водна  акватория има  прокарани общо над 40 броя). Номерацията на сонда ите следват вря аната таблица  к дето са табли-
цатаа ответства на табли ните  к дето са посо ени още компаниите-оператори  д лбо ината на морското д но ( )  и общата 
д лбо ина на абоя ( ).
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на нейния енергиен  министър, който обвързва бъде-
щите решения с оглед на вътрешните газови ресурси 
и партн орските предложения.

В  синхрон с тази мащабна междуокеанска инициа-
тива, набира скорост и една грандиозна  енергийна 
черноморска програма. Това обаче не е очакваният 
български проект за добив на газохидратен метан от 
Дунавската дълбоководна делта, нито за усвояване  
на разтворения  в дълбоките водите на Черно море 
сероводороден газ.    

На 4 юни петък  2021 г. президентът на Турция Р. р-
доган обяви, при тържественото полагане на основи  
на нов газопреработващ завод  във Филиос Порт,  че 
сондажът A -1, заложен в блок „Дунав“, е доба-
вил към прогнозните запаси на находището „Сакария“ 
обявено миналата година  още 1  млрд.  3 приро-

ден газ. За достоверната им оценка ще са необходи-
ми още няколко  пробива. Досега  двата кораба, кои-
то проучват  най-голямото газово находище в Черно 
море, вдигнаха неговия ресурс до 40 млрд. 3. Пре-
зидентът рдоган отново отбеляза, че това става с 
божията помощ, и още през 202  г. се очакват първи 
количества газ от гигантското дълбоководно находи-
ще. Неговото усвояване ще  стане на три етапа,  като 
първо ще се изградят дънните, после наземните съ-
оръжения, а накрая  -  17   подводен газопровод.  
Така, към  броеницата гигантски проекти на турския 
президент от категорията „високи технологии“ се до-
бавя още един - с океански габарити. Както изглежда,  
Турция ще бъде единствената от причерноморските 
страни, която ще придобие статута на „дълбоководен 
газов експлоататор“. 

Чуждестранните компании, които работиха по-рано 
в румънския сектор на Черно море, не можаха да 

иг. 2. С емати-
иран геоло ки 

про ил  по тра-
сето S-N от пре-
д одната иг ра  
вкл ващо и на-

одището Сака-
рия . а оценка на 
неговите и вле-
каеми апаси ще 
б дат прокарани 
ме д  6 и 10 сон-
да а

отбележат напредък в усвояването на прибързано 
обявените си „търговски открития“, които се оказаха 
заредени с много технически проблеми. Преди зала-
гането на сондажа-откривател на „Сакария“  - Дунав-1  

-1 , в дълбоководната западна част на Черно 
море вече бяха  прокарани и изпитани 2  подобни 
пробива, които обаче не успяха да получат развитие. 
За турското находище са известни малко данни и ни-
какви по самите тестови показания . Морското дъно 
е на 2014  дълбочина, резервоарните  пясъчници са 
с Плиоцен-Миоценска  възраст, в интервала  между 
дълбочина 000 – 477  . Нищо не е обявено относ-
но отстоянията, дебелините и петрофизиката на при-
родните  резервоари, а тъкмо те се оказват  трудно 
преодолими  препятствия. При отсъствие на подобни 
пречещи  обстоятелства, очакванията на турските ге-
олози за годишен добив от находището варират око-
ло 20 млрд. 3, което изравнява капацитета на  всич-
ките  регазификаторите по брега на Балтийско море.  
Обявената преди много време „ нергийна стратегия 
2020“  на Турция беше  записала същото това количе-
ство като  експортна квота за западни потребители: 
Гърция, Балканите, вропа. И така, след  около три 
години в региона може да се сблъскат интересите на 
доставчици от Азербайджан, Русия, САЩ  и Турция, на 
които Румъния няма да бъде значителен конкурент. 
На тази сцена България вече има своята роля, която е 
с перспектива за развитие стига  програмата на про-
екта „Балкански поток“ да бъде довършена в пълния 

 предвиден обем .   

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТО НИЦИ

1. BS  i  S i - , -6 , 2020, Gi , 
 R  D i  S ,  G i  L .  
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ДЕ ОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СВЛА И НИ ПРОЦЕСИ 
ПО ДАННИ ОТ ГЕОДЕЗИ ЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

Д-р инж. Кремена Щерева - i . , Минно-геоложки университет Св. Ив. Рилски  
Проф. д-р инж. Славейко Господинов - i i . , Университет по архитектура,  
строителство и геодезия 
Проф. д-р инж. Стефчо Стойнев - . . , Минно-геоложки университет Св. Ив. Рилски

DEFORMATION ANALYSIS OF LANDSLIDE PROCESSES BY DATA FROM GEODETIC 
MEASUREMENTS
D . .  S  - i . , U i i   i i   G  “S .  Ri i” 

. D . . S  G i  - i i . , U i i   i , i i  i i    

. D . . S  S  - . . , U i i   i i   G  “S .  Ri i”
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РЕЗ МЕ

Въз основа на резултатите от преки измерени разсто-
яния между точките на геодезическа мрежа, реали-
зирана върху активна свлачищна зона са изчислени 
основните компоненти на деформациите на земната 
маса. Изчислено е противопоставянето между отдел-
ни полета на ъглови деформации, повърхностните де-
формации и деформациите на срязване. Установена 
е последователност между полетата на деформации 
и полето на векторното движение на дискретни точки 
върху свлачищния масив.

КЛ ОВИ Д МИ  свлачище, деформации, геодезиче-
ски измервания 

Геодезическите методи са били изначално и ос-
тават основен елемент от комплекса методи, 
прилагани и прилагащи се при изследване на ди-

намичното поведение на участъци от земната повърх-
ност, включително свлачищни процеси. Най-често, 
на базата на резултатите от приложени геодезиче-
ски измервания, се съставят векторни схеми  ) 
или диаграми, илюстриращи преместването на дис-
кретни точки от свлачищния район, в планово или 
във височинно отношение. Подобни схеми, независи-
мо от тяхната визуална атрактивност, са носители на 
ограничена по обхват и представителност емпирич-
на информация, обуславяща един бъдещ комплексен 
анализ и интерпретация. Нещо повече – тези схеми 

Доклад  и несен на X Национална кон еренция по геоме аника   7 - 11 септември 2020   Варна

са резултат от констатирани координатни и височин-
ни разлики, дефинирани априорни в някаква най-чес-
то локална  проекционна или височинна система.

На фона на казаното, независимо от локалния харак-
тер на явлението, възникват някои принципни въпро-
си:

l Коя е най-подходящата планова проекционна сис-
тема и има ли нужда от избор на такава

l До колко височинните премествания на дискрет-
ните точки от свлачищния масив са „информатив-
ни“ по отношение на протичащия или подготвящия 
се процес
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алност „Геодезия“. През 2018 г. защитава успешно дисертация и получава 
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ПРО  Д Р ИН  СЛАВЕ КО ГОСПОДИНОВ е преподавател в катедра „Ви-
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на слаби почви, инженерногеоложкия мониторинг, геотехническите пробле-
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научната степен „доктор“. Понастоящем е ръководител на катедра Хидро 
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дна такава възможност е да се отчита реалното вза-
имно преместване на дискретните точки от свлачищ-
ното тяло, т.е. да се борави с терминологията и поня-
тията от теорията на деформациите. С други думи, да 
се направи „информационен преход“ от премествания 
към деформации. Интересно би било да се види съ-
поставимостта между „векторната“ и „деформацион-
ната“ информация, както и възможностите за тяхно-
то съвместно ефективно използване в комплексната 
интерпретация на генезиса и спецификата на един 
свлачищен процес.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

О о о с е  с е  о е

Обект на изследване е свлачищният участък в кв. 
„Старо село“, гр. Своге. Изследваният район обхваща 
нископланински склон на Понор планина.

Релефът е среднопланински, структурно-денудацио-
нен, като ерозионното врязване на водещите водно-
генетичните единици – реките Искър и левият и при-
ток Искрецка река достига дълбочини 200-2 0 . 
Вертикалното разчленение на релефа е около 
200 , а хоризонталното е между 1-1,   .

Морфологията на склоновия сектор на квартала е 
пряко обвързана с ерозионните и гравитационни фи-
зикогеоложки процеси. 

Склонът има южна експозиция. Наклонът на терена 
на стръмния Крайискрецки склон е около 20 . В оста-
налата част на север свлачищния склон е с наклони 
от 9  и 1  в посока „Горната махала”. Дебелината на 
обследваното свлачищното тяло, базирайки се на се-
гашните проучвания, варира между 20-40 .

Планините изграждащи Старопланинската епиге-
осинклинална структура включват верижно сводо-
во-блоково и гънково-блоково издигане, реализирано 
през етапите на орогенеза. Основна тектонска едини-
ца е Свогенската антиклинала. Тя е значително тек-
тонски разкъсана от множество разривни снопове 
със северозападно – югоизточно направление, като 
се включват и такива със юг-югозападно – север-се-
вероизточно направление. Северните части на анти-
клиналата са допълнително обработени от гънкови и 
навлачни структури. Геоложката структура включва 
палеозойски седиментогенно-метаморфен комплекс. 

Своге попада в района на умерено-континенталната 
климатична област. Годишната сума на валежите за 
района е около 7 0  с тенденция за нарастване 
към по-високо издигнатите планински била и ридове. 
Месечното разпределение на валежите показва стой-
ности от 18  през зимата, 27  през пролетта, 0  
през лятото и 2  през есента. Средната продължи-
телност на задържането на снежна покривка е около 
120 дни. Подземните води са акумулирани в глинес-
то-песъчливите пролувиални материали съдържащи 
голямо количество чакъл и валуни. Тези материали 
се характеризират с много нисък коефициент на фил-
трация и водоотдаване. Целият скат на свлачището е 

осеян от изходища на подземна вода. Скатовите води 
са със забавен цикъл на движение. Липсва ясно изра-
зено водно огледало.

Периодично в свлачищния циркус се активизират от-
делни зони, които причиняват деформиране на сгра-
ди, съоръжения и инфраструктура на квартала. През 
годините са извършвани укрепителни мероприятия 
с изграждане на подпорни стени и корекция на де-
ретата преминаващи през квартала. Укрепителните 
мероприятия са провеждани въз основа на оценка-
та на геодинамичните условия на локалните свлича-
ния, без да се отчита общата устойчивост на големия 
свлачищен циркус.

Ре р  о моме  ео е ес  е ос   
р о

На територията, обхваната от свлачищните процеси, 
е изградена геодезическа мрежа за изследване на 
хоризонтални и вертикални деформации премества-
ния . Мрежата се състои от  бр. основни стълбове за 
наблюдение ОСН , изградени върху здрав естествен 
терен и 41 бр. контролни репери, разположени равно-
мерно в разглеждания обхват на свлачището.

Основните стълбове за наблюдение са изградени 
върху единичен бетонов фундамент 100 100 , вко-
пан на дълбочина 1, 00  в почвата против замръзва-
не на основата.

През април 198  г. в участъка са изградени  броя 
земни репери  КР 1, КР  ОСН , КР 12, КР 1  и 
КР 17. Тогава е реализиран и нулевия цикъл от гео-
дезическите измервания. През ноември същата годи-
на е реализиран „първият“ цикъл измервания. След-
ващите измервания датират от юни 198  г. и август 
1986 г. След значимо прекъсване на мониторинговия 
период през август 2016 г. геодезическата мрежа 
чувствително се допълва  .

През март, 2018 г. са реализирани ъглово-дължини и 
нивелачни измервания между точките от доизграде-
ната геодезическа мрежа. гловите измервания при 
основните стълбове за наблюдение са извършени в 
три гируса по полярен и биполярен метод в локална 
координатна система. Математическата обработка – 
изчислението и изравнението на мрежата по МНМК 
е извършено с програмен продукт „ LA ”. След из-
равнението на мрежата е получена средна квадратна 
грешка за единица тежест в положение: mEХОР  6,9CC 
и максимални средни квадратни грешки в координа-
ти mX A   6,2 , mS A    6,94 , при ОСН10  и 
mY A    4,9 , при контролен репер 2. 

За височинното определяне на точките от мрежата е 
приложен методът на тригонометричната нивелация. 
За изходни нивелачни репери са използвани ОСН102 
с кота Н  6 1,841  и ОСН10  с кота Н  490,277 . 
След изравнението на резултатите от нивелацията е 
получена средна квадратна грешка във височинно 
положение mЕВИС  8,2  и максимална средна ква-
дратна грешка във височина mH  12,   за кон-
тролен репер 2.
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иг. 1: Вектори на премествания на то ките от и градената геоде и еска мре а

В заключение е установено, че максимални-
те премествания във височинно отношение са: 

  -0,04   при репер  4  и – 0,0 0  при репер 
 2 . Стойността на максималните деформации за 

период от 04,198  г. до 0 .2018 г. е: S  0,, 8  при 
репер  1    -0,0 8  при репер  17 .

ДЕ ОРМАЦИОННИ ИЗ ИСЛЕНИЯ ЗА СВЛА И НИЯ 
МАСИВ

Изчислението на площните и ъгловите деформации, 
както и деформациите на срязване за целия свла-
чищен масив са изчислени посредством апарата на 
Методи на крайните елементи , реализиран чрез 
директно измерени хорди между точките от геодези-
ческата мрежа 2 .

Мрежата от непокриващи се триъгълници е формира-
на на базата на изградената геодезическа мрежа, чи-
ито точки са възли на обособените крайни елементи. 
Деформациите са изчислени чрез линейните дефор-
мации на геодезически определените измерените  
разстояния между възлите 2 . Резултатите от изчис-
ленията са представени графично на  ,   и 

 , съответно за площните, ъгловите и срязващи-
те деформации.

l Пикът на деформациите – площни, ъглови и де-
формации на срязване, попада в зоната между 
МС14а и МС18а. В същия учстък са дислоцирани и 

повърхнините на приплъзване   на челната 
част главата  на свлачището.

l Пикът на деформациите на срязване   и на 
ъгловите деформации  , попадащ между 
МС14а и МС18а, практически съвпада с началото 
на основната хлъзгателна повърхнина.

l Площните деформации  , които се характе-
ризират с няколко пика, също приемат екстремни 
стойности в близост до тези на ъгловите дефор-
мации и деформациите на срязване.

l Главните оси на деформациите   също са с 
рязко открояващи се стойности, в близост до екс-
тремумите на ъгловите, площните и срязващите 
деформации. Някои от тези оси са практически 
„сегменти“, показващи ясно обособено свиване на 
повърхностния земен слой.

l Най-голяма съгласуваност, от гледна точка на 
зоната на проявление на екстремумите и интен-
зитета на деформационното поле, се наблюдава 
между полето на ъгловите деформации   и 
деформациите на срязване  .

l Може да се види и установи съгласуваност между 
векторите на преместване на точките от геодези-
ческата мрежа   и интензитета на полето на 
ъгловите деформации и деформациите на срязва-
не, в югозападната част на екстремната деформа-
ционна зона.
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Фиг. 4. Деформации на срязване на свлачищния масив – интензитет и 3D модел на полето на деформациите

Фиг. 5. Реалновременна обработка на вълновата форма на 1 бр. излъчен импулс = 4 бр. заснети цели
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Фиг. 2. Площни деформации на свлачищния масив – интензитет и 3D модел на полето на деформациите
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ЗАКЛ ЕНИЕ

Получените резултати от дефор-
мационния анализ, въз основа на 
периодични геодезически измерва-
ния, е категорично доказателство 
не само за приложимостта, но и за 
ефективността на геодезическите 
методи в процеса на изследване на 
свлачищни процеси и явления.

Използването на директно измере-
ни хорди между точките от геодези-
ческата мрежа има две основни 
предимства пред установилите се 
в практиката методи, базирани на 
координатни разлики:

l независимост от избора на ко-
ординатна и проекционна систе-
ма

l адекватен деформационен мо-
дел, неизкривен от изкуствено 
наложени статистически усло-
вия. 

Съгласуваността между резулта-
тите от деформационните изчис-
ления, базирани на геодезически 
данни и инженерногеоложките 
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използваните методи за изследва-
не, от гледна точка на тяхната вза-
имна обусловеност. 
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РЕЗ МЕ

Изземването на скална маса променя състоянието 
на напрежение в борда, като по този начин го пра-
ви податлив на деформация за определен период 
от време. Това в крайна сметка може да доведе до 
срутване на борда поради движения по слабите об-
ласти. Няколко техники за мониторинг, като визу-
ална инспекция, лазерно сканиране LiDAR, тотални 
станции, глобални системи за позициониране G S , 
съвременното радарно сканиране и микросеизмичен 
мониторинг, в момента се практикуват в минните 
области за прогнозиране на срутване в бордовете и 
респективно определят скоростта на деформация. 
Този доклад ще презентира нуждата от от постоянен 
рутинен мониторинг на бордовете на база D LiDAR 
лазерни сканиращи системи, тяхната класификация 
и състоянието на различни налични технологии за 
LiDAR мониторинг на бордовете. Тук ще обясним как-
во представлява и какво може да предложи D L DAR 
лазерното сканиране и как да изберем правилната 
LiDAR система за едно малко, средно или много голя-
мо и дълбоко открито рудно находище. Докладът по-
казва необходимостта от прилагането на регулярен и 
дългосрочен LiDAR мониторинг на бордовете на осно-
вата на конкретните скални реалности, особено при 
планирането на големи и дълбоки открити рудници с 
цел осигуряване на висока безопасност и повишена 
производителност.

КЛ ОВИ Д МИ  D LiDAR лазерно сканиране, LiDAR 
мониторинг, безопасност, производителност

Доклад  и несен на X Национална кон еренция по геоме аника   7 - 11 септември 2020   Варна
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ПЕТЪР ТОДОРОВ е управител на ИО С Иновационни оптикоелектронни 
системи  – компания с 0 годишен опит при внедряване и поддържане на 
върхови технологии в областта на геодезията - прогресивни геодезически 
хардуерни и софтуерни решения, които да оптимизират максимално работ-
ните процеси, да елиминират субективния фактор, с което да се гарантира 
точност и достоверност на получените пространствени данни. Внедрява-
нето на лазерното LiDAR  D сканиране в неговите разновидности - назем-
но, мобилно и въздушно като приоритетна технология при извършване на 
геодезическите и маркшайдерските работи, е основната цел на ИО С. Тази 
дистанционна безконтактна и изключително прецизна технология спестява 
извънредно много време, труд и средства, а именно това са част от нещата, 
от които сега се нуждаем най-много

LiDAR - Li  D i  A  
R i  – Откриване на от-
разена светлина и измерване 

на разстояние – представлява ак-
тивна дистанционна технология 
за наблюдение, която използва 
оптико-електронни измервания на 
отразената светлина в случая ла-
зерна  за определяне на разстоя-
ние , 2006 . Измерванията 
могат да се извършват от въздуха 
самолети, дронове и др. , от пре-

возни средства автомобили  или 
чрез наземни лазерни сензори. При 
импулсните сензори разстоянието 
до различните обекти се определя 
от времето на закъснение между 
излъчения и отразения лазерен им-
пулс. Точността и прецизността при 
различните сензори на база само 
на единично измерване варира от 
няколко милиметра до няколко 
сантиметра. Лазерните сканира-
щи системи могат да се онагледят 
като свръхбързи базрефлекторни 
геодезически тотални станции – 
свръхбързи, защото могат да излъ-
чат и приемат вече и милиони им-
пулси по същия брой направления 
за една секунда. Резултатът пред-
ставлява така нареченият “облак 
от точки”, където всяка точка е оп-
исана със свойте пространствени 
координати. На базата на получе-
ния точков модел може да бъде ге-
нерирана с изключителна прециз-
ност повърхнината на изследвания 
обект.

През последното десетилетие 2010 - 
2020 г. импулсните лазерни ска-
ниращи системи постигнаха много 
голям напредък в своето разви-
тие обхват на действие повече от 

Табл. 1.На емни ла ерни сканиращи системи на ирмата I L

RIEGL 3D Scanner
Об ват на де ствие 
при рефлексия на 
обектите 0 - 50  

Точност и 
прецизност 

повтаряемост

Максимална скорост 
на сканиране, бро  

изл  импулси на 
секунда

езопасност 
на лазерната 

система в 
класове  клас

-400  0,5 - 500 - 50 5   500000 -ви   4

-2000  - 00 - 2000 5   500000 -ви   4

-4000 5 - 2 00 - 00 5  0 222000 -ви   4

- 000 5 - 4 00 - 5 00 5  0 222000    4

RIEGL 3D Scanner
Максимален бро  точки на квадратен метър

на 500 на 000  на 2000  на 4000  

-400  2 20 не измерва не измерва не измерва

-2000 2 20 205 0 не измерва

-4000 2 20 205 5

- 000 2 20 205 5

RIEGL 3D Scanner
 на лазерното петно, 

на 500 на 000  на 2000  на 4000  

-400  не измерва не измерва не измерва

-2000 13 2 54 не измерва

-4000 5 0 0

- 000 2 24 4

RIEGL 3D Scanner
Максимален бро  цели върнати от  импулс

на 500 на 000 на 2000 на 4000 

-400  5 не измерва не измерва не измерва

-2000 5 5 5 не измерва

-4000 5 5 5 5

- 000 5 5 5 5
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иг. 1. а ерна снимка (скан) по интен-
итет на сигнала

6000  и намериха добър прием в 
минния добив открит и подземен  
на полезни изкопаеми. Тук ще се 
спрем само на наземните лазерни 
сканиращи системи на фирмата 
R GL 1  от Австрия, като най-ус-
пешно развиващ се производител 
и все още ненадминат в реалновре-
менната обработка на резултатите 
от сканирането  . 

Относителната отражателна спо-
собност - Последните иновации в 

LiDAR технологията на R GL про-
правиха пътя за получаване на 
допълнителна информация едно-
временно с всяко лазерно измер-
ване. Важно е да се разберат ино-
вациите, които дават възможност 
за реалновременното обработване 
и записване на тази допълнителна 
информация. Фотогрфия получе-
на едновременно с LiDAR данните 
също представлява допълнителен 
източник на информация за използ-
ване при анализиране на повърх-

иг. 2. а ерна снимка (скан) по ре-
лективност на сигнала иг. 3. Определения

ностните характеристики и други 
геоложки точки на интерес. Кали-
брираната амплитуда на сигнала 
интензитет  и отразяваща спо-

собност рефлективност ,   
и   позволява да се отделят 
стойности от обхвата на скана, кое-
то позволява материалите да бъ-
дат класифицирани въз основа на 
информацията за относителната 
за основа бяла цел  отражателна 

способност на различните обекти, 
  и  .

иг.4. Част от скан на в глищна мина  доп лнително оцветен на ба а ре лективност на сигнала
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Този метод на класификация на материалите се из-
ползва успешно в ситуации, при които традиционни-
те методи биха изисквали твърде много време, за да 
работят ефективно. Високоскоростен лазерен скенер 
на R GL може да заснеме обекта за минути. След 
това наборът от данни може да бъде проверен и ана-
лизиран в офисна среда, което намалява грешките и 
увеличава производителността. Типът на материала, 
който представлява интерес, след като бъде опреде-
лена относителната му стойност на отражение, може 
да се филтрира, за да се извлече информация за мес-
тоположението на един тип материал.

Реалновременна обработка на в лновата орма 
на сигнала   . Наземните лазерните скенери от 

-серията на R GL използват усъвършенствана тех-
нология за обработка на сигнала, наречена онлайн 
или реалновременна обработка на сигнала. Тази 
технология дава възможност в реално време да се 
извърши пълен анализ на формата на вълната на 
всеки излъчен и върнат импулс и строго многоцеле-
во откриване и заснемане на обектите, без необходи-
мостта от допълнителна последваща обработка на 

данните. Всеки излъчен лазерен импулс среща мно-
жество обекти по своя пряк път, подобно на тесния 
лъч на фенерче, което осветява много клони в едно 
дърво. Тази технология дава възможност за изчис-
ляване и регистриране на всеки обект, с който се сре-
ща или засича всеки отделен лазерният лъч. Онлайн 
обработката на вълновата форма позволява да се 
определи разстоянието до всеки обект частично за-
сегнат от един лазерен импулс – или иначе казано - 
по направлението на един лазерен импулс можем да 
заснемем до 1  последователни цели,  . После 
при последваща обработка специален филтър може 
да премахне например растителността въз основа на 
разликата във времената за връщане на отделните 
импулсни амплитуди, за да се разкрие в случая гола-
та земна повърхност,  .

Реалновременна обработка на отклоненията в в 
в лновата орма на отра ения сигнал – това е др -
га много ва на арактеристика на  ла ерните ска-
ниращи системи на R GL, която дава възможност да 

иг. 5. Реалновременна обработка на в лновата орма на 1 бр. и л ен имп лс  4 бр. аснети цели

иг. 6. Оцветена ла ерна снимка на гора иг. 7. Гол терен след према ване на растителността. При 
повторно сканиране след едногоди ен интервал от време се 

становява и б р  еро иен процес
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бъдат изчистени „шумовете” в точ-
ковия облак,  . 

Практиката показва, че скенерите, 
които не контролират вълновата 
форма на отразения сигнал дори и 
при последваща обработка, показ-
ват резултати от рода на   0, 
в най-добрия случай   2 , за 
разлика от скенерите на R GL, кои-
то работят с   6 и по-добра 

  i i  или отклонение .

Дори ако разстоянието между две 
цели е твърде малко, за да бъдат 
еднозначно разпознати  два вър-
нати сигнала, то се обработва цен-
ната информация от формата на 
сигнала на връщащите се импулси. 
Това позволява да се разграничи 
дали върнатият сигнал произлиза 
от една цел или от две близки цели. 
Определени прагови стойности по 
отношение на информацията за 
формата на импулса могат автома-
тично да премахнат повечето „не-
валидни“ точки и да запазят само 
надеждните „истински“ цели. Така 
на практика се получава един пре-

цизен точков модел на изследвана-
та повърхност,  . 

Н о е р р о  на R GL - 
скенерите -400i и -2000i пред-
лагат авангардни D системи за 
лазерно сканиране, които съчета-
ват в себе си иновативна нова об-
работваща процесорна архитекту-
ра и интернет свързаност, заедно 
с най-новата технология LiDAR за 
обработка на сигнали.

Потокът от данни в реално време е 
активиран чрез платформи за двой-
на обработка: 

l специализирана система за об-
работка за едновременно по-
лучаване на сканирани данни, 
данни от изображения, реално-
временна обработка формата 
на вълната и други системни 
операции 

l втора платформа за обработка, 
която позволява автоматична 
регистрация събиране на от-
делните сканове в единен точ-
ков модел  на борда на скенера, 

георефериране на база данни от 
R  G SS и пълен анализ, които 
действия се извършват автома-
тично и паралелно. 

При подготовката за регистри-
ране на нова позиция данните от 
предходното сканиране се кори-
гират за отклонения във формата 
на сигнала чрез така наречения 
„ръбест” шум. Същите подготвени 
данни чрез една равномерна прос-
транствена растеризация на сре-
дата се извеждат към един регу-
лярен набор от данни, който се 
нарича во се  набор от данни. Тук 
един воксел обикновено включва в 
себе си множество точки от точко-
вия облак. Всеки воксел съдържа 
рефлективността отразяващата 
способност  на точките, от които 
е съставен и така получава „стой-
ност на функцията” рефлективност, 

 . По този начин този набор 
от вокселни данни може да се раз-
бира като „пространствен сигнал  
и представлява основата за пре-
ход от пространствената зона към 
спектралната област чрез Фурие 

Тестов панел - преден изглед и отстрани                     i i                       0                         2                           6  
  

иг. 8. Реалновременна обработка на отклоненията в в в лновата орма на отра ения сигнал

иг. 9. Пример а преци ен то ков модел на и следваната пов р ност

Оригинален обхват данни от сканиране 
прибл. 90 , ъглова резолюция 12  сс 

Автоматичен избор на „невалидни“ точки 
от информация за атрибута на отклоне-
ние във формата на импулса

Данни след елиминиране на „невалидни-
те“ точки
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трансформация, която от своя страна позволява из-
бирателна независима ротация и транслация. С тази 
процедура от две стъпки се постига високо прецизно, 
автоматично последователно регистриране на ска-
нираните данни 11 . Интегрираните сензори за ори-
ентация S i   - i  S  

U, -осов компас и барометър се използват за 
оптимален избор на референтни данни и по този 
начин дават възможност за автоматизирана регис-
трация дори при трудни условия на заобикалящата 
среда. Това позволява на оператора да извърши до 
600 последователни скана на обект за един работен 

ден без необходимостта от изключване и хоризонти-
ране на инструмента. След приключване на послед-
ния скан се разполага с готов прецизно регистриран,
георефериран, оцветен и почистен от „шумове” точ-
ков модел на обектите. Работата може да се продъл-
жи с последваща обработка в офиса, като на разполо-
жение са два програмни продукта на производителя 
– стандартния RiS A  R  18  и специализирания за 
минно дело Ri G 19 .

Ri G е подходящ за скенерите -4000 и -
6000, при които за сега не се разполага с платформа-

иг. 10. Скан  оцветен по ре лективност и с щият скан  представен от воксел

иг. 11. Скан на аст от минен обект и обекти  илтрирани а и триване  . Стр кт рните линии (р бовете на бордовете) авто-
мати но се и вли ат от данните на сканирането и се класи ицират като долен и горен р б на борда.

иг. 12. Червено - долен и бяло - горен р б на бордовете и скан на мината  от ко то са и вле ени данните а р бовете
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та за автоматична регистрация, а се разчита основно 
на последваща обработка в офиса. За да се създадат 
надеждни източници на данни основно за мрежестия 
триангулиран  модел на мината, всички изкустве-

ни обекти трябва да бъдат елиминирани от облака 
на точки. Ri G RiS A  R  осигуряват автома-
тизиран алгоритъм за филтриране и премахване на 
тези обекти. Предвидени са предварително зададени 
настройки за изкуствени предмети, растителност, 
дъжд, прах и пр. и точки под реалната повърхност, но 
въпреки това всички настройки могат да се допълват 
и конфигурират от потребителя ,   и  .

Използването на конвенционални отражателните 
призми като цели вече е факт. Моделът на всеки един 
рефлектор може да бъде въведен или в RiS A  R   
Ri G, или върху скенера при настройките на ра-
ботния процес. RiS A  R Ri G предлагат ин-
струмент за копиране на модели на рефлектори от и 
към скенера. Всяка фино сканирана цел призма  по-
лучава нов атрибут за качество в списъка с връзки.

I L скенери под одящи а: малки мини с условен 
диаметър до 00  и минна рефлексия от 0  – -
400i 1 , подходящ също за подземни мини и тунелно 
прокопаване  – най-близък обект на 0,  . Да не се 
забравя, че LiDAR технологията позволява сканиране 
на обекти, без последните да са осветени – всички 
резултати са същите като при осветени обекти, с из-
ключение на фотографските RGB снимки,  . 

Средно големи мини с условен диаметър до 1600  
и минна рефлексия от 0  – -2000i 14 , подходящ 
също за подземни мини и тунелно прокопаване  – 
най-близък обект на 1,0 . Тези два скенера могат да 
бъдат монтирани върху високопроходими автомоби-
ли и да работят в режим „спри – тръгни” в интервал 
от време 40 , за реализирането на автоматичната 
регистрация, респ. георефериране и пр. 

а особено големи открити р дници с условен диа-
метър от 2700  до 4 00  и минна рефлексия от 0  
се използват другите два скенера на R GL – -4000 
1  и -6000 16 . -6000 е пригоден да заснема от 

голямо разстояние черни, мокри, влажни, заснежени, 
заледени, замъглени, запрашени и пр. скални маси-
ви. Нека се отбележи, че всички D скенери на R GL 
притежават най-високия възможен клас за въртящи 
се сензори за водо-, влаго- и прахозащита – 64 и 
се препоръчва първата заводска прекали-бровка да 
настъпи 2,  години след пускане на скенера в експло-
атация или 000 работни часа. 

Li A  мониторинг - LiDAR технологията е вече широко 
използвано средство в скалната механика за харак-
теризиране на скалната маса и откриване на промяна 
в бордовете. Някои важни геомеханични свойства на 
скалната маса могат да бъдат извлечени от D точ-
ковите облаци, получени с помощта на лазерното D 
сканиране. Някои от тези свойства са: Ориентация на 
прекъсване 1, 2,  Разстояние между прекъсвани-
ята и R D R - i  i i  - обозначение за 
качество на скалата  , 4,  Бленда на прекъсване  

иг. 13. Големина на воксела: 0 5 m  ра стояние до обекта: около 1500 m  интервал на сканиране: 2 min  п рва аларма преди 
ср тването в борда: около 45 min
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Устойчивост на прекъсване , , 6  Грапавост на пре-
късване  Водна инфилтрация и др. Някои от тези 
свойства се използват за оценка на геомеханичното 
качество на скалната маса чрез индекса R R R  

 R i  – Оценка на скалната маса .  Освен това, 
тъй като ориентациите на прекъсвания могат да бъ-
дат извлечени от съществуващи вече методологии, 
то е възможно да се оцени геомеханичното качество 
на скален борд чрез индекса S R S   i - 
оценка на скалната маса в борда  7 . В допълнение - 
сравнението на различни D точкови облаци на даден 
борд, придобити в различно време, позволява на спе-
циалистите да проучат промените в борда, настъпили 
през този времеви интервал като резултат от скални 
срутвания или всякакви други свлачищни процеси 
8, 9, 10 . Софтуерният модул „ D  A i  17 , 

достъпен с патентованите софтуерни пакети на R GL 
за събиране и регистрация на данни за D сканиране 
RiS A  R  и Ri G, дава възможност в реално 
време за сравняване на референтен набор от данни 
с набор от данни за сравнение и съхранява резулта-
та в нов атрибутен набор данни. Този модул може да 
се използва и директно върху скенера. При различни 
приложения сравнението на сканираните данни оси-
гурява прецизно представяне на настъпилите проме-
ни в различните стойности.

Серията R GL -i осигурява облачно свързване 
чрез G G L , i- i мрежа или LA  -4000  -
6000 - i- i мрежа или LA . Съдържанието, качено, 
съхранявано и изтеглено от облака, както и подхо-
дящият доставчик на съхранение в облака или  
сървърът може да бъде определен от потребителя. 
Дефинираните данни се прехвърлят в облака след 
приключване на всяко сканиране - поддържаното 
облачно хранилище в момента включва A  S  и 

i  A . Така на практика може да се упраж-
нява непрекъснат контрол на LiDAR данните или да се 
осъществява непрекъснат 

LiDAR мониторинг на изследваните области. В пове-
чето случаи LiDAR системите се използват за карто-
графиране на рудните полета, месечни отчети - из-
числяване на иззетите обеми, планиране на минните 
изработки и пр., но това не натоварва скенерните 
системи повече от 10  от техните възможности. Из-
ползването на  скенерите за дистанционно проучва-
не на скалната маса, регулярен или постоянен LiDAR 
мониторинг за стабилността на бордовете би запъл-
нило капацитета на лазерните сканиращи системи и 
би довело до осигуряване на висока безопасност и 
повишена производителност.
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