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ПРОФ  ДТН ИН  ОЛО В ТОВ Е НОСИТЕЛ НА 
СПЕ ИАЛНАТА НАГРАДА НА КРИБ ЗА ЯЛОСТЕН 
ПРИНОС К М ИКОНОМИКАТА НА Б ЛГАРИЯ

На  юни  г. управителят на Геотехмин  ООД 
проф. дтн инж. оло утов получи специалната 
награда на председателя на Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в ългария КРИ  
за цялостен принос за развитието на икономиката в 

ългария. Тя се присъжда на управителя на Геотех-
мин  ООД за дълготрайни инвестиции и растеж  запаз-
ване и разкриване на нови работни места  иновации и 
принос в научната и об ествена дейност . Отличието 

бе връчено от председателя на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в ългария Кирил 
Домусчиев по време на Петия годи ен бал на орга-
низацията. Събитието се проведе под патронажа на 
премиера ойко орисов и на него присъстваха вице-
премиерите Екатерина Захариева и Марияна Николо-

                
И                 И
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ва   министри  председатели на парламентарни ко-
мисии  както и кметът на София орданка андъкова. 
На церемонията по традиция бяха връчени наградите 
на компании  отличени за качество  иновации и растеж. 

Проф. оло утов благодари за наградата и съвмест-
ната работа на председателя на КРИ  и на цялата орга-
низация  на своя екип  на правителството и семейство-
то си.

Проф. утов изрази голяма благодарност към минис-
тър-председателя и правителството за добрия инвес-
тиционен климат и създаването на най-добрите усло-
вия за развитието на бизнеса.

 събитието участва д-р Иван утов  зам.-управител 
на Геотехмин ООД и зам.-председател на С на КРИ  
г-н Доминик амерс  инж. Драгомир Драганов  както и 
други представители на ръководства на дружества от 
групата ГЕОТЕ МИН.

„ е р д лжим да лерираме и мал и  и средни  и 
едри  и нес“  заяви министър-председателят ори-
сов. Той сподели пред представителите на бизнеса у 
нас добрите си впечатления от посе енията във висо-
котехнологичните и индустриалните заводи и заяви  че 
размерът на данъците в страната е се запази. 

Е Е

По предло-
жение на 
правител-

ството президен-
тът Румен Радев 
награди проф. 
дтн инж. оло 

утов с орден 
Стара планина  

първа степен за 
и з к л ю ч и те л е н 
принос и заслуги 
към икономиче-
ското развитие 
на страната и 
изграждане на 
с ъ в р е м е н н и те 
и н д у с т р и а л н и 
отно ения. каз 

 е обнародван в бр.  от . .  г.  на Дър-
жавен вестник .

Проф. утов  ръководител на група ГЕОТЕ МИН  обеди-
нява а повече от  дружества  получава отличието за 
икономическата и социална отговорност на компании-
те и  участието си в реализирането на някои от най-ус-
пе ните и знакови проекти в минерално-суровинната 
индустрия  строителството  пътната инфраструктура 
и опазването на околната среда в ългария. Той има 
принос за удължаването на жизнения цикъл на рудник 
Елаците  с над  години и за цялостното ефективно 

и устойчиво управление на минния комплекс Елаци-
те-Мед  за проектирането и строителството на хвос-
тохранили е енковски-  един от най-ма абните 
проекти в минната проми леност на страната  за из-
граждането на новия терминал и писта на лети е Со-
фия  на метростанции  депа и големи инфраструктур-
ни проекти като АМ Струма . Като работодател проф. 

утов насочва значителни средства за реинвестиране 
в производството  раз иряването на дейността към 
перспективни бизнес направления и осигуряването на 
социално-икономическо и цялостно устойчиво разви-
тие на регионите  в които осъ ествява бизнес дейност. 

Сред мотивите за наградата е и приносът му в науч-
ната дейност и об ествената му ангажираност. Като 
дългогоди ен председател на НТС по минно дело  гео-
логия и металургия и член на ръководствата на НТС  

ТПП  МГК  КРИ  Националния борд по туризъм и 
редица международни организации той съдейства по-
следователно през годините за подобряване на бизнес 
средата в ългария  за итата на частната инициатива 
и научното новаторство и увеличаването на потенциа-
ла на тези организации. 

Съ ествени са заслугите му за корпоративната со-
циална отговорност и дарителството. Проф. дтн
инж. оло утов и дружествата от група ГЕОТЕ МИН 
се придържат към ценностите на корпоративната со-
циална отговорност и са сериозни партньори на К  
за което има награда за най-голям корпоративен дари-
тел за  г.  на местните об ности  представители на 
културата  науката и образованието. 

Проф. утов е удостояван многократно с почетни зва-
ния и награди  сред които Народен орден на труда  - 
златен - за приноса му в изграждането на МОК Ела-
ците  в периода  –  г.  Специалната награда 
на ългарска агенция за инвестиции за изключителен 
принос за българската икономика и научната и раз-
война дейност  Наградата на председателя на КРИ  за 
цялостен принос за развитието на икономиката в ъл-
гария  Почетен знак на ТМ  най-високата награда на 

ТПП - бронзова статуетка ЕРМЕС  Орден За хума-
низъм  -  степен на МАНЕ  Златна значка Проф. Асен 
Златаров  на НТС и много други.

Е Е

ПРЕЗИДЕНТ Т ИЗДАДЕ КАЗ ЗА НАГРА ДАВАНЕТО НА 
ПРОФ  ДТН ИН  ОЛО В ТОВ 
С ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА  П РВА СТЕПЕН
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SIEMENS Б ЛГАРИЯ е част от E E  G. 
Компанията е воде  доставчик на иновативни 
продукти  технологии и ре ения в сферата на 

индустрията  енергетиката  транспорта  здравеопаз-
ването и инфраструктурата. изнес интересите ни са 
насочени към областите на електрификацията  авто-
матизацията и цифровизацията. Компанията има над 

 служители в страната и е отличена с множество 
престижни отличия и награди за качество  развитие на 
чове ките ресурси и други.

iemens е представена в ългария от края на -ти век. 
Историята на компанията е тясно свързана с техниче-
ските нововъведения в страната  - от изграждането 
на телеграфната мрежа  електрификацията на редица 
обекти и знакови сгради  изграждането и развитието 
на телефонната мрежа  доставката на едни от първите 
рентгенови апарати  до дне ните съвременни ре ения 
като най-екологичната електроцентрала с комбиниран 
цикъл на производство  модернизацията на произ-

водствените процеси в индустрията  интелигентните 
сградни технологии  безопасните и ефективни меди-
цински апарати от най-висок клас.

 началото на  г. iemens възстановява традиция-
та да присъства директно в страната и създава собст-
вен oфис в София  в който са представени основните 
направления на дружеството. През октомври  г. е 
регистрирана и пълнофункционална дъ ерна фирма 
на концерна iemens в ългария - Сименс  ЕООД.

Дългосрочният ангажимент към ългария включва не 
само доставката на иновативни и надеждни продукти   
ре ения и услуги  които помагат за модернизиране-
то на бизнес секторите и подобряват живота на хора-
та   но и изграждането на ирока мрежа от български 
фирми-партньори. За нас това означава по-ефективно 
представяне на пазара  а за българските партньори - 
ноу-хау  воде и бизнес практики  разкриване на модер-
ни работни места и конкурентоспособност.

Освен със своите висококачествени и иновативни 
продукти  ре ения и услуги  iemens се гордее  че е на-
дежден работодател на близо  ду и в региона на 
град Правец  където през  г. бе открита фабрика 
за измервателна апаратура за продукти високо напре-
жение.

Професионализмът и експертизата на българските ин-
женери получават голямо признание благодарение на 
факта  че в ългария са локализирани два компетент-
ни центъра в сферата на енергетиката и на сградните 
технологии  които работят по проекти на iemens в цял 
свят.

През  г. компанията откри два нови хъба в ъл-
гария  които са част от структурата на Оперативно 
направление Дигитални индустрии . Инженерингови-
ят център във арна обслужва автомобилната индус-
трия  като в него се разработват и внедряват инова-
тивни системи за автоматизация и цифровизация на 
производствените процеси на някои от най-големите 
автопроизводители в света. ъбът в София обработва 
клиентски поръчки от целия регион на ентрална и Из-
точна Европа.

На церемонията по връчването присъства о е г-н Сла-
ви Златев – инженер продажби в Оперативно направ-
ление Дигитални индустрии  в iemens ългария.

МЕТЕКО  АД има -годи на история. ир-
мата е инженерингова организация  която 
изгражда високоефективни инсталации в 

областта на опазване на околната и работната среда. 
От  г. досега са реализирани над  проекта в 
различни проми лени предприятия в страната и чуж-
бина  при които са постигнати европейските норми за 
пределно допустими концентрации на вредности.

НОВИ ДР ЕСТВА  ЧЛЕНОВЕ НА Б ЛГАРСКАТА МИННО
ГЕОЛО КА КАМАРА

Две нови дружества бяха приети за членове на 
ългарската минно-геоложка камара по време 

на заседанието на правителния съвет  прове-
дено на  юни  г.  Те преминаха през утвърдената 
процедура за кандидатстване за членство в Камарата  
съгласно устава и представиха необходимия набор до-
кументи  своя опит и мотивите си за членство.
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ОТКРИ А МЕМОРИАЛА НА ПРОФ  Д Р Л ЧЕЗАР 
О ОРКОВ

Мемориал на проф. д-р ъче-
зар оцорков бе открит на 

 юни в Панагюри е. Мо-
нументът е дело на скулптора ежди 
Ра идов и се намира пред една от 
сбъднатите мечти на проф. оцор-
ков – спортна зала Арена Асарел .  

Стотици жители на Панагюри е  
представители на държавната и 
местна власт и на културни институ-
ции  близки  колеги  а и много хора  
които са получавали подкрепа от 
проф. оцорков  се поклониха пред 
паметта на покойния председател 
на Надзорния съвет на Асарел-Ме-
дет  АД  основател и дългогоди ен 
ръководител на ългарската мин-
но-геоложка камара и почетен граж-
данин на Панагюри е. иляди цветя 
и венци отрупаха монумента. 

Кметът на об ина Панагюри е и 
председател на Инициативния коми-
тет за изграждането на мемориала 
Никола ели ки каза  че проф. д-р 

Метеко  АД предлага цялостни проектни ре ения от 
локализирането на източниците на вредности до пъл-
ното им пречистване.

Дружеството извър ва пълен инженеринг - проучване  
проектиране  изработка и доставка на ма ини и съо-
ръжения  изграждане  пускане в действие и обучение 
на персонала на възложителя.

Дружеството прилага най-съвременни проми лени 
прахоуловителни съоръжения - ръкавни и патронни 
филтри  избрани и оразмерени в съответствие с кон-
кретните работни условия и технологични особености 
на дадения обект. Инсталациите се комплектоват с ви-
сококачествени материали и съоръжения от воде и 
европейски производители. Осигурява се необходимо-
то гаранционно и следгаранционно сервизно обслуж-
ване.

Метеко  АД е специализирано в изграждане на пре-
чиствателни инсталации за всички вредности  отделя-
ни от минни и рудопреработвателни производствени 
мо ности.

От страна Метеко  АД в церемонията по връчването 
присъства и дтн инж. Анелия Стоянова  ръководител 
проекти.

   Н        
МГ        Г  Д  

       
  МЕ Е О  Д

М     Л       
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ъчезар оцорков бе е и е остане 
част от живота на много хора. „  

с ана  ис ри а с с с раден  
 не  и е ример а  да ичаме  

а  да да аме  да не с ираме  да р-
им на ред   е л м ана ре  

и л м л арин  се е  с р е  
ича е и се рдее е с л ари  е 

с ира е да и а  р ам  че д а-
а м  а ам  не де  дн  
 арс  не есн   де  и да е  

 ина и е р д лжа а да ма-
а“  каза Никола ели ки.

Т    а
 а  см  с

а  с    
каза Жечо Станков. с а  
с м а ма    с  

а  а с а а  а 
а с а а м а 

ама а  ас с  м   а
а     а а
а с  а  с  

с а а а  м а а  
Т а са сам  час   а а  

 ф   с а  
а с  м а   с а   

 ча   с   
 ас  допълни заместник-ми-

нистър Жечо Станков.

  ам  а  с 
а а а    а 

м  а а  каза синът Димитър 
оцорков и благодари на всич-

ки присъства и  че са уважи-
ли откриването на мемориала.

 а а м ч а  а а
 а с    

а а  с а а а  с с  
с а а  а   с а

 с с а а а с  с ч  
а    ч   а
а   ас а ам  с  

   а   
а   а  а а 

 а м а    ч с   
ч  а  м с  а 

а а а м а   
м с  а  а  а 

 см с  а ч   
 а с а м с  с  с   

 а а а  каза Димитър 
оцорков.
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Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков 
от името на министър Теменужка Петкова изтъкна 
огромния принос на проф. д-р ъчезар оцорков към 
минната индустрия и българската икономика. 

Председателят на ългарската минно-геоложка кама-
ра проф. Николай ълканов акцентира върху създава-
нето на бран овата организация и смелостта на проф. 

оцорков да създаде Камарата в момент  в който пове-
чето минни предприятия в страната са били фалирали. 
Той подчерта значението на Асарел-Медет  за насто-
я ия просперитет и доброто социално-икономическо 
развитие на об ина Панагюри е и реторично попита 
как ли биха изглеждали и предприятието  и региона  
ако не е бил далновидният мениджмънт на проф. о-
цорков  който е успял да съхрани и развие компанията.

„ е   е дал л а мн  а др и е  а Пана-
ри е и а л ари  асл жа а да жи ее  аме а на 
ра а  ад ам се  че и ради  ра а м  д а м   а 

е   с  рад   а а и а ра а  че ар р-
 се ра  аме ни и  заяви авторът на мемориала 

ежди Ра идов  като направи паралел между дарение-
то за изграждане на музей на Панагюрското златно съ-
крови е в Панагюри е и непреходното дело на братя-
та Евлоги и ристо Георгиеви  дарители за Софийския 
университет Св. Климент Охридски .

„ ма силна м и а и   а да меч ае  да ре р -
а  меч и е  ел и да лича  след а ели след се е 

си а ре р ане  на ел а  реалн с  Пр  р  
а  мее е“  каза изпълнителният директор на фон-

дация оцорков род  Ирина отева. Тя припомни част 
от житейските послания  които ни заве а председате-
лят на Надзорния съвет на Асарел-Медет  АД проф. 
д-р ъчезар оцорков  чието житейско кредо е изписа-
но и на монумента  Смисълът на чове кия живот е да 
оставим света по-добър след нас .

дел „ м ни а ии“  „Асарел еде “ АД

Каолин  ЕАД бе е отличено с първа награда 
в категорията Зелена  кампания заради 
партньорството си в инициативата на Об ина 

Димитровград за засаждане на дръвчета в Алеята на 
новия живот в гр. Димитровград  която дружеството 

КАОЛИН  ЕАД С П РВА НАГРАДА НА ДЕВЕТИТЕ ЗЕЛЕНИ 
БИЗНЕС ОСКАР И

Г  Д        
Е Д        

подпомага вече девет години. Наградата съвсем за-
служено бе получена от г-н Димитър Ангелов – изпъл-
нителен директор на дружеството  който всяка година 
е лично ангажиран с инициативата.

Да припомним о е за нея  През  г. за девета по-
редна година Каолин  ЕАД подкрепи инициативата 
на Об ина Димитровград за засаждане на дръвчета 
в Алеята на новия живот  в градския парк Марица . 
Екологичната инициатива е насочена към родителите 
и близките на новородените деца в об ина Димитров-
град  като се дава възможност на родителите сами да 
изберат място за засаждане на дръвчето на своето 
дете в Алеята на новия живот  в парк Марица  или на 
друго подходя о място  за да имат възможност да по-
лагат грижи за него. Ежегодно Каолин  ЕАД подкрепя 
организатора – Об ина Димитровград  като осигурява 
дръвчета за всяко новородено дете и неговото семей-
ство. Традиционно  инициативата се провежда на вет-
ница  като на последното събитие на  април  г. 
бяха засадени нови  дръвчета. Зелената кампания 
се реализира чрез обединяване на усилията на орга-
низатора – Об ина Димитровград  съпричастност и 
подкрепа за осъ ествяване - от дружеството и включ-
ване на младите хора за облагородяване на зелените 
пространства на град Димитровград. Инициативата 
носи както екологично  така и социално послание  а 
именно  че младите хора са тук  в Димитровград  искат 
да останат тук и че те са бъде ето на града  областта 
и страната. 

„ а лин“ ЕАД
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О     И       И   

На . . г. в София  отел алкан се състоя 
конференция Индустрия  енергетика  климат 

. Събитието бе организирано от Индустри-
ален клъстер Средногорие със сребърни партньори на 
форума Геотехмин  ООД  ЕЗ Трейд ългария  ЕАД  
бронзов партньор  Елаците-Мед  АД  корпоративно 
присъствие  Асарел Медет  АД  Титан Златна Панега 

имент  Готмар  Нова Трейд  и Победа  и инсти-
туционални партньори ългарска стопанска камара  
Асоциация на индустриалния капитал в ългария и 

ългарска асоциация на металургичната индустрия и 
ългарска минно-геоложка камара.

Официалното откриване на форума бе уважено от ъ-
чезар орисов  зам.-министър  Министерство на ико-
номиката  доц. д-р Иван Иванов  председател на КЕ Р 
Ивайло Алексиев  изпълнителен директор  А ЕР Кон-
стантин Стаменов  председател на С  ИЕК  Алекс 
Нестор  вицепрезидент на Канадско-българска бизнес 
мрежа  проф. д-р юбен Тотев  председател на Съвета 
на ректорите на вис ите учили а в ългария и ректор 
на МГ  Св. Иван Рилски  г-жа ветанка отина  кмет 
на Об ина Мирково и член на С  Индустриален клъс-
тер Средногорие и инж. Николай Минков  изпълните-
лен директор  Индустриален клъстер Средногорие.

частниците в конференцията дискутираха актуалните 
теми  касае и – състоянието на електроенергийния 
пазар и позициите на отделните участници в него

С СТОЯ СЕ КОНФЕРЕН ИЯ ИНД СТРИЯ  ЕНЕРГЕТИКА  
КЛИМАТ 

О  
а а а а с а  а а

с  а а а а а ч с а   
а а   а  ас

с   а с а  а  
а а а  а а

с  а с а  с а м с  а 
с   с с с  а а а  
час
ф    а а с а  с а

  а а с     а
  а а с ма  а ч

с а 
с  м    с а   

с  а с а а  а а а с с
с ч  а  а с   а а а 

с  
Т ч      

 с

Конференция Индустрия  енергетика  климат  
представи ре ения за успе но взаимодействие меж-
ду отговорните в сектора институции и бизнеса  с цел 
стимулиране на инвестициите в енергийно-ефективни 
технологии и възможностите за съвместни действия 
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за успе но посре ане на климатичните предизвика-
телства в прехода към нисковъглеродна икономика.

Конференцията е платформа за представяне на акту-
алните национални политики и пазарни регулации в об-
ластта на енергетиката и околната среда  както и отра-

жението им върху заинтересованите страни в сектора. 
 контекста на тези политики бяха изложени последо-

вателно позициите на производителите  търговците  и 
проми лените консуматори на електрическа енергия 
в ългария.

нд с риален л с ер редн рие

С тържествена церемония в края на юни приклю-
чи обучението на млади геолози от японската 
компания Мицуби и Матириълс Текно Корпо-

рей ън ММТE  организирано от Геотехмин  ООД за 
втора поредна година. То се осъ ествява в рамките 
на подписан меморандум от проф. дтн инж. оло у-
тов  управител на Геотехмин ООД  и г-н ироаки Ан-
зай  президент на японската компания ММТE  който 
предвижда предаване на технически умения на млади 
японски специалисти.

 продължение на месец и половина младите геолози 
от ММТЕС суке Китагауа и Косуке И ияма  работиха 
редом с професионалисти с дългогоди ен опит в об-
ластта на геологията и минното дело от Геотехмин  
ООД и Елаците-Мед  АД. Програмата включва е те-
оретично и практическо обучение в реална работна 
среда на територията на рудник Елаците  и Обогати-
телен комплекс Мирково  като за специалистите от 
ММТЕС това бе е първи допир с открития добив на 
полезни изкопаеми. Техен ръководител и ментор бе е 

ладислав Тра лиев  експерт с многогоди ен опит в 
минната индустрия и директор на дирекция Геология и 
концесии  в Геотехмин . Неговите колеги  както и спе-
циалистите на Елаците-Мед  взеха активно участие в 
проекта  влагайки максимални усилия  за да отговорят 
на високите очаквания от японска страна.

ГЕОТЕ МИН ОБ ЧИ ЕКСПЕРТИ ОТ ЯПОНСКАТА ММТЕС

Г        
      М  М

   ММ       
И  

Тази година участниците отново получиха сертификати 
за успе но завър ено обучение преди да се завърнат 
в пония. Те с радост споделиха  че обучението е над-
минало очакванията им  че са се наслаждавали на ра-
ботата си и са работили с удоволствие всеки ден  като 
натрупали много полезни знания и са удовлетворени 
от предоставената им възможност. суке Китагауа и 
Косуке И ияма изказаха благодарност към екипите на 
Геотехмин  ООД и Елаците-Мед  АД  като не скриха  че 

ако имат възможност биха се върнали и да работят на 
рудник Елаците .

Е Е

М        Г
 ООД        

 см  ч  с м   сам  а а
м ч  а  а с  с а

с   а ч  ч  м а м   а а а  
а  с  а   с  Т   
 м  с  а ма    а
а а  а час а  ф   а  а 

с    а   а с
сподели ладислав Тра лиев  директор на 

дирекция Геология и концесии  в Геотехмин
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По пътя на съкрови ата в дните  и  юни преми-
наха над  човека. Привлечени от тръпката на 
откритията  търсачите на знание бяха по следите 

на коприната  изследваха света на птиците и бозайни-
ците  под лупа наблюдаваха разнообразието при мине-
ралите. ъоръжени с карта  малки и големи преследва-
ха скритите кодове  за да достигнат до съкрови ето. 
Домакинството на Националния природонаучен музей 
даде възможност инициативата на списание Знание  

ов на съкрови а да се разгърне в четирите етажа на 
музея сред многобройни експонати. 

Партньорството на ългарската-минно геоложка кама-
ра осигури възможност по-задълбочено да се надник-

БМГК ПОДКРЕПИ ЗНАНИЕТО
ЛОВ НА С КРОВИ А В ПРИРОДОНА ЧНИЯ М ЗЕ

     Н       

не в разнообразието на минералите и приложението 
им в ежедневието чрез поглед към работата на открит 
рудник за медни руди със съдействието на Асарел-Ме-
дет  АД и Елаците-Мед  АД  да се слезе виртуално в 
подземен рудник за медно-златни руди в компанията 
на Дънди Пре ъс Металс елопеч  ЕАД  да се разбере 
връзката между каолина в керамичните ча и и бело-
тата на хартията със съдействието на Каолин  ЕАД. 
Под геоложката лупа на Ридж  Консултантс  ЕООД за 
посетителите се разкри нов свят – този на минералите.
Геотехмин  ООД  Геотрейдинг  АД  Геострой  АД  Дън-

ди Пре ъс Металс Крумовград  ЕАД  се включиха ак-
тивно към обогатяването на знанието с книги  класиче-
ски заглавия и малки сувенири. 

а   а  м
а   с а 

ас ч  с
 а а с   
м  а с   

с а  с а а  
а а с  а а
а  аф а  

а  а 
 а с а  
 с с а  

а а с  
ас  а а  

  –
сподели доц. д-р 
инж. Иван Митев  
изпълнителен ди-
ректор на МГК       МГ      
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ДАДЕН Е СТАРТ НА ЛЕТНИТЕ СТА АНТСКИ ПРОГРАМИ

 Е АЛНО Б Т Е „ЕЛА ТЕ МЕД“ АД 
ОТК  ЛЯТНАТА ТАЖАНТ КА ОГ АМА 
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АЗН  О Л А   Н  

ГЕОТ Е Д НГ  ГЕО Т О  ЗА АДВА А ДЕ АТА 
ОТ Г А ГЕОТЕ М Н

Геотрейдинг  АД и Геострой  АД организираха праз-
ници за децата на служителите от група ГЕОТЕ МИН 
по случай Деня на детето. Тази година тържествата са 
част от събитията  с които се отбелязват  години от 
създаването на Елаците-Мед  и -годи нина на Ела-
ците-Мед  в група ГЕОТЕ МИН. 

Трите тържества донесоха силни емоции и много ус-
мивки на участниците.  Рали Геотрейдинг  се 
състезаваха  деца  като партитата бяха на  юни 
в София и на  юни в Етрополе за всички служители 
в група ГЕОТ МИН.  деца се забавляваха на  юни 
и в село авдар  в Археологическия парк Тополница  
където Геострой  АД организира празник за своите 
служители. Тази година тържеството бе е и с благот-
ворителна кауза. 

частниците в Рали Геотрейдинг  в София и Етро-
поле бяха разделени на по  отбора. На специална плат-
форма отборите трябва е да конструират своя болид  
да го украсят и след това да се впуснат в надпревара  
като едно от децата тегли колата  а друго се вози в нея. 

Г  Д  Г  Д         ГЕО Е МИН   Д   

За по-малките съ о бяха предвидени забавни игри – 
да играят боулинг  да свирят с крака на пиано  да ска-
чат на батут или да дадат воля на въображението си  
като си направят свои мини колички от картон. 

-те отбора се надпреварваха по двойки  за да излъчат 
най-добрите два отбора за финала.  София най-бърз 
бе е отбор Геотехмин  на второ място се класираха 
Смелите момичета  а на трето – Скелетите.  Етрополе 
дори дъждът не успя да попречи на деца и родители 
да се забавляват. Ралито се проведе на мокра писта. 
На първо място се класира отбор Дени  на второ – 

илавите и на трето – Непобедимите  които въпреки 
трудностите се пребориха за място в челната тройка. 
Първите три отбора на всяко от празненствата се качи-
ха на почетната стълбичка  за да получат медали Рали 
Геотрейдинг  от екипа на дружеството. 

На партито на Геострой  АД в Археологическия парк 
Тополница в местността Света Петка присъства-

ха деца от град София  от района на Етрополе и на 
Средногорието  за които бе е организиран служебен 
транспорт. Екип от аниматори се погрижи за доброто 
настроение на всички гости. За децата има е мно-
го изненади  различни игри и забавления  подходя и 
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както за най-малките  така и за по-големите. Кулмина-
цията на партито и голямата награда  за всички деца 
бе е възможността да се забавляват в Атракционния 
комплекс – ъжената градина  стените за катерене и 
най-новото съоръжение в комплекса - ъжеландия . 
Наред с емоциите от чудесния празник  децата си тръг-
наха и с чувство на удовлетворение  за ото събитие-
то бе е с благотворителна кауза. На детския празник 
бе е поставена кутия за набиране на средства за под-
помагане на  деца и семейства в риск. Те е бъдат да-
рени на ондация За на ите деца  заедно с  настол-
ни игри. 

Геотрейдинг  АД и Геострой  АД зарадваха всички 
присъствали деца с подаръци. 

ОДА   ТО Т  ЗА ДЕ АТА В АНАГ Е

 навечерието на Деня на детето фирмени подаръци 
получиха  бебета  родени в семействата на работни-
ци и служители в Асарел-Медет  АД. Сред тях има е 
две двойки близнаци и три деца  проплакали на една и 
съ а дата.

Както всяка година малчуганите от детските градини 
в об ина Панагюри е получиха торти по случай Меж-
дународния ден на детето. Празникът им бе изпълнен с 
много усмивки  

ЗАБАВЛЕН Я ЗА ДЕ АТА НА „Д НД  Е  
МЕТАЛ “ В К МОВГ АД  В ЕЛО Е

За втора поредна година Дънди Пре ъс Металс Кру-
мовград  организира празник за децата на своите 
служители. На  юни залата на Обединен детски ком-
плекс град Крумовград се изпълни с много настрое-
ние и усмихнати малчугани. Децата и техните родите-
ли бяха посре нати от любими анимационни герои. 

М        
    М    

    Д                 
М  Д

Под формата на игра  наречена Около света с калин-
ката и черния котарак   аниматори се погрижиха да 
разходят децата из различни краи а на света и да ги 
запознаят с не о характерно за съответната страна –
песни  танци  забележителности. Като част от заба-
вленията на празника бяха организирани няколко 
различни къта  в които децата имаха възможност да 
се включат и да развихрят своето въображение  пра-
вейки бижута или хвърчила. Рисунките на лице или на 
ръка съ о предизвикаха интерес. Много песни и тан-
ци допринесоха за веселото настроение и позитивни 
емоции.  края на празника децата бяха изненадани с 
различни вкусотии.
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С песни  танци и много игри за поредна година  Дън-
ди Пре ъс Металс елопеч  отбеляза деня на детето 
с цветен празник. Парк Кормине  в село елопеч оси-
гури простор за игрите на всички участници. Малчуга-
ните се забавляваха с тематично парти Тролчетата . 

смихнатите аниматори на парти агенция Малчуган- е-
ликан бяха подготвили интересни занимания  с което 
ангажираха вниманието на малки и големи. сички 
участваха в различни групови игри и състезания  а все-
ки  който има е желание  получи приказна рисунка за 
лице на негов любим герой. 

Атракция бе е планинското куче-спасител Рекс  което 
колега доведе  за да демонстрира как се намира човек  
загубен в планината. 

Забавлението продължи до ранния следобед  а за фи-
нал децата пуснаха балони в небето и всеки си тръгна 
положително зареден и с приятни емоции.

         Д   М    Д   

    Д   М  
       

АЗН К В Д ЛОВО

Над  деца от Дулово и прилежа ите об ини се 
забавляваха на  май на парти  организирано и по-
дарено на об ината от КАО ИН  ЕАД по случай края 
на учебната година за малките ученици и Деня на де-
тето –  юни. Музика и детски смях огласяха пло ада 
пред сградата на об ината в продължение на  часа  
а аниматорите  облечени с пъстри костюми на актуал-
ни анимационни герои  дадоха всичко от себе си  за да 
гарантират доброто настроение на всеки малък участ-
ник  присъединил се към партито. И на празник като 
на празник –  в края на купона всяко дете си тръгна 
с балони и с рекламен подарък  предоставен от КАО-

ИН  ЕАД. 

С оглед на теку ите и бъде и инвестиционни планове 
на КАО ИН  в района на гр. Дулово и в унисон с фир-
мените ценности  които изповядва  компанията вече 
повече от три години е отговорна част от дуловската 
об ност и подкрепя различни културни и социални 
инициативи на местната власт и на самодейците в ре-
гиона.

ирмена ин рма и  

    Е Д  Д    
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периода  -  
юни  г.
в к.к. Св. Св. 

Константин и Еле-
на  арна в хотел 
Астор гардън  се 
проведе V Меж-
дународна конфе-
ренция по открит 
и подводен добив 
на полезни изко-
паеми. 

Изминаха пове-
че от  години 
от провеждане-
то на първата 
к о н ф е р е н ц и я 
по открит до-
бив на полезни 
изкопаеми и 
устойчивост на 

 МЕ Д НАРОДНА КОНФЕРЕН ИЯ ПО ОТКРИТ
И ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 
ТРАДИ ИИ И МЕЖД НАРОДНО ПРИЗНАНИЕ

откосите в гр. Панагюри е  което е доказателство за 
признанието и авторитета на този вече традиционен 
форум. През  г. се включва и подводния добив 
на полезни изкопаеми  като тематично направление с 
особена важност. 

Провеждането на конференцията е важно и за стра-
ни с развита минна индустрия  като платформа на 
експерти  учени и индустриалци от цял свят  която 
позволява провеждането на продуктивни дискусии  
свързани с най-новите технологични разработки и про-
изводствени методи в минната индустрия. По време на 
конференцията бяха обсъдени и въпроси  свързани с 
минното дело  научни и технически аспекти на устойчи-
востта на минните дейности  както и тяхното социално 
въздействие.  този контекст  освен обсъждането на 
научни и технически въпроси  основната цел на кон-
ференцията е и да се създадат нови възможности за 
развитие на бизнеса. 

Конференцията се проведе със съдействието на Ми-
нистерството на икономиката  Министерството на 
енергетиката и Министерството на околната среда и 

Доклада на тема „ пределяне на количествени оценки на основните характеристики на технологиите за под-
воден добив на полезни изкопаеми“,  представен на конференцията от авторски колектив от Минно-геоложки 
университет „Св. в. илски“ - гл. ас. д-р Даниел  еоргиев, доц. д-р  Евгения Александрова, гл. ас. д-р  Симеон 
Асеновски, инж. Димитър Димитров Ка ков, проф. д-р ва ло еоргиев Копрев, ще намерите на стр. 2

     М              
     Е        

Константин и Еле-
на  арна в хотел 
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водите. Съорганизатори на форума 
бяха едерацията на научно-тех-
ническите съюзи в ългария  Мин-
но-геоложкия университет Св. Иван 
Рилски  ниверситетът по архитек-
тура  строителство и геодезия  и-
с ето строително учили е юбен 
Каравелов  ис ето транспортно 
учили е Тодор Кабле ков  ългар-
ската минно-геоложка камара  Ка-
марата на строителите в ългария и 
Асоциация ългарски въгледобив . 
Като партньори на това научно съ-
битие участват голяма част от дру-
жествата от минния бран .

При откриването на конференцията 
председателят на Научно-техниче-
ския съюз по минно дело  геология 
и металургия д-р инж. Кремена Де-
делянова поздрави участниците и 
отбеляза положителните отзиви  
получени в хода на организацията 
на събитието. Поздравителен адрес 
от името на министър Теменужка 
Петкова поднесе инж. Станислав 
Станков - директор на Дирекция 
Природни ресурси  концесии и кон-

трол . Поздравление към участници-
те в конференцията отправи проф. 
д-р юбен Тотев  -  председател на 
Съвета на ректорите в ългария и 
р Ректор на Минно-геоложкия уни-
верситет Св. Иван Рилски . Поздра-
вителен адрес от името на изпълни-
телния директор на Елаците-Мед  АД
инж. Драгомир Драганов поднесе 
инж. Георги Петров – зам.-гене-
рален директор Производство . 
От името на председателя на ъл-
гарската минно-геоложка камара
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проф. дтн инж. Никола ълканов участниците поздра-
ви доц. д-р Иван Митев – изпълнителен директор на 

МГК. От името на инж. Андон Андонов – изпълните-
лен директор на Мини Марица-изток  ЕАД поздравле-
ние поднесе инж. сен ау ев - Директор ПТ .

През изминалите две години от последната конферен-
ция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми 
световното производство се разви и доведе до зна-
чителни промени в организацията  автоматизацията  
планирането и проектирането в открития добив. Про-
веждането на форума е в съответствие с глобалната 
тенденция на увеличаване на дела на открития добив 
на полезни изкопаеми на минерални суровини. ълга-
рия е ярък пример в това отно ение  тъй като открития 
добив заема около  от минното производство. Те-

матики  свързани с пови аване на ефективността на 
прилаганите технологии  с опазване на околната среда  
с пазарите и реализацията на продуктите остават ак-
туални и дискусионни. Навлизането на съвременните 
технологии в минната индустрия е помогне да се по-
ви и конкурентоспособността на минната индустрия-
та и намаляването на риска. Тези фактори е продъл-
жат да имат отно ение и в бъде е и е бъдат повод за 
сре и на експерти  както и за обмен на опит и инфор-
мация за съвременната наука и практика. 

За участие в конференцията бяха представени над  
научни доклада  отпечатани в изданието на конферен-
цията  придружено от презентационен диск. Повече от 

 от публикуваните доклади бяха изнесени в пленар-
ните заседания. 
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 този престижен форум участие взеха над  мин-
ни експерти  преподаватели от университети  както и 
колеги от производството от ългария  еларус  Гер-
мания  Косово  Северна Македония  Русия  Сърбия и 

веция.

При проведените дискусии бяха направени редица 
научно-обосновани предложения за устойчиво разви-
тие на открития минен добив при високи екологични 
изисквания. Голям процент от делегатите проявиха 
висока активност и отправиха редица препоръки към 
организаторите за продължаване и раз иряване на 
контактите между специалистите и учените от светов-
ната практика на открития и подводен добив на полез-
ни изкопаеми.

Организационният комитет изказва сърдечни благо-
дарности на генералния спонсор на конференцията -
Елаците-Мед  АД и на спонсорите Асарел-Медет  

АД  Геострой  АД  Геотехмин  ООД  Геотрейдинг  АД 
и Мини Марица-Изток  ЕАД за оказаната финансова 
подкрепа  на авторите  изложителите  воде ите на пле-
нарни заседания  без които не би могъл да се проведе 
за пореден път този утвърден научен форум.

Надяваме се следва ата V  конференция през
 г. отново да събере научния потенциал на ълга-

рия и Европа в областта на открития и подводен добив 
на полезни изкопаеми.

а чн е ничес и  с  
 минн  дел  е л и  и ме ал р и
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Като един от най-важните природни фактори  от 
който зависи животът на Земята и нейният об-
лик  климатът винаги е привличал вниманието 

на хората  а проблемът за съвременните климатични 
изменения в регионален и глобален аспект предста-
влява особен интерес. Този проблем обаче може да 
бъде разбран само ако се познават дълготрайните 
закономерности в климатичните колебания и основ-
ните климатични цикли в историята на Земята  т. е. 
това  което влиза в предмета на але лима л и -

а. За ото климатът се е формирал в ранните етапи 
от историята на на ата планета. Заедно с това  не е 
възможно възстановяването на древните климати  
без познания на съвременната климатология.  

Сред множеството проблеми  които са обект на вни-
мание на света днес  безспорно едно от първите мес-
та се пада на динамичните колебания на климата на 
Земята. 

Тези проблеми непрекъснато се дискутират и подна-
сят на ироката публика като не о изключително  
непознато до сега  открито сега от затоплистите – 
апологети на глобалното затопляне. Те са огромна 
армия и манипулират света със страх. 

Поради това има основание да се подчертае  о е в 
началото  мисълта на Ноам омски  е  днес се   

ра л а с с с ра       

Според съвременните представи  времето е ежечас-
ната и ежедневната проява на метеорологичните ус-
ловия атмосферно налягане  степен на слънцегрее-
не  температура  вятър  облачност  влажност  валежи  
в дадена област. Климатът е по-об  израз на времето 

ГЛОБАЛНИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ  
РО ИТЕ ОТ ГЕОЛО КАТА ИСТОРИЯ НА ЗЕМЯТА

И С ВРЕМЕННИТЕ РЕАЛНОСТИ
Акад. Тодор Николов

GLOBAL CLIMATE CHANGE – LESSONS FROM THE EARTH’S GEOLOGICAL HISTORY 
AND CONTEMPORARY REALITIES 

Acad. Todor Nikolov

и представлява дълготраен статистически  режим 
на съчетание на различни метеорологични фактори 
в течение на голям период от време и на значителни 
пространства  обикновено в обсега на отделните зем-
ни хемисфери.  

По предложение на Световната метеорологична ор-
ганизация е прието  че този период от време е средно 
около  години. За отделните области на Земята е 
характерен специфичен климат  тропичен  субтропи-
чен  умерен  морски  континентален  сух  влажен  сту-
ден. 

Терминът климат произлиза от гръцката дума ли-
ма   която означава наклон. Той е 
въведен за първи път от древногръцкия астроном 

а  от Никея  в. пр.н.е. . Древните гърци са свърз-
вали климатичните промени с наклона на слънчевите 
лъчи към земната повърхност  който зависи от характе-
ра на дадената област  нейното географско положение 
и съответния сезон.  
Идеите на ипарх и на неговите последователи 
господстват до началото на  в.  когато велики-
ят немски учен са  ф  м  –

 г.  свързва климата не само с влиянието на Слън-
цето  но съ о с динамиката на океана  океанските тече-
ния и с характера на су ата. 
През -те години на миналия век сръбският геофизик 
и метеоролог  а ч  разработи теория  
според която основните климатични промени се опре-
делят от магнитуда на слънчевото лъчение  което идва 
до Земята и което е функция от цикличните изменения 
на нейната орбита.

асти от лекцията е изнесена пред академичната общност в ългарската академия на науките, 
25 април 2019 г. 
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   Акад. Тодор Николов е завър ил вис е образование по геология в Со-
фийския университет Св. Кл. Охридски  през  г. Научната си кари-

ера започва през  г. като научен сътрудник в Геологическия институт 
на АН през  г. е избран за стар и научен сътрудник . Специализирал 
е в Русия  г.  и ранция  г. . Доктор е по геология  г.  и док-
тор на геолого-минералогическите науки  г.  дългогоди ен професор 
от  г.  в Софийския университет и в Геологическия институт -

 г. . От  г. е гост-професор в Географския институт на АН. лен-ко-
респондент  г.  и действителен член академик  е на АН  г.  
доктор хонорис кауза на ниверситета Пол Сабатие  в Тулуза  ранция

 г. . лен и ръководител е за дълги периоди от време на редица на-
ционални  държавни и об ествени комитети и комисии в сферата на нау-
ката и вис ето образование. лен е на редица български  чуждестранни и 
международни научни дружества и асоциации. Почетен член на френското  
сръбското и българското геологическо дружество. Носител е на национал-
ни и чуждестранни ордени и медали. Основните му научни интереси са в 
областта на Палеонтологията и стратиграфията  Теория на еволюция-
та  Регионалната геология  Палеогеографията и палеоклиматологията .
Акад. Тодор Николов е чел лекции в редица престижни чуждестранни уни-
верситети. Научното му творчество обхва а над  труда.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ 
ПРОМЕНИ  

Климатичната система на Земята се е формирала и 
е под непрекъснатото въздействие на няколко ос-
новни фактори   вариации в слънчевата радиация  
обусловени от динамичните процеси на Слънцето   
изменения в орбиталните параметри на Земята при 
нейното движение около Слънцето   геофизични и 
геоложки тектонски  процеси  които генерират въ-
тре ния строеж на Земята и формирането на основ-
ните черти в геоморфоложкия облик на планетата. 

Астрономичните и орбиталните фактори имат фун-
даментално значение за климатите в геоложката 
история на Земята. Тези фактори са свързани с вър-
тенето на Земята около своята ос и около Слънцето  
на Слънчевата система около галактичния център  
на взаимодействието на системите Земя–Слънце и 
Земя– уна. Най-об ият белег на астрономичните и 

Слънчевата система се намира на между   и   
светлинни години от галактичния център и е разположе-
на в един ръкав в периферията на Млечния път. При свое-

то движение около галактическия център Слънцето заедно с 
цялата Слънчева система  извър ва вълнообразно движение 
по подобие на гмуркането на делфини в морето  при което през 
период от около –  млн. години  то ту е под галактична-
та равнина  ту излиза над нея. Суперконтиненталните цикли  
с които е свързана дефрагментацията на мегаконтиненти от 
типа на Пангея и дрейфът на литосферните плочи  отговарят по 
продължителност на един космически еон. С тях са свързани 
съ о най-големите ледникови периоди в историята на Земята 
– вендски –  Ма  ордови ки –  Ма   пермски –  Ма  
плейстоценски –  Ма.  

         
Г         Г -

 

орбиталните въздействия върху Земята се изразява 
от цикличния характер на основните геоложки проце-
си в т. ч. и климатичните  които моделират Земята. 
На фона на тези закономерности глобалните измене-
ния на климатите в историята на Земята трябва да се 
разглеждат като част от геоложката цикличност.   

Климатичната система на Земята е много сложна и 
динамична  с хаотично протича и процеси в биосфе-
рата  криосферата ледниците  и континенталните 
пространства. Тя се характеризира с редица пара-
метри като  температура  валежи  влажност на въз-
духа и почвите  глобалното морско ниво  състояние 
на полярните и континенталните ледници и снежната 
покривка.  

Тя зависи съ о от динамиката на крупнома абните 
атмосферни циркулации  динамиката на океански-
те и морските басейни  честота и сила на есктремни 
метеорологични явления например от рода на ЕН-
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СО-ефекта  за който е стане въпрос по-късно  и др. 
есто се наблюдава как при незначителни измене-

ния на второстепенни фактори настъпват значителни 
промени на сложни параметри в климатичната систе-
ма  което води не просто до промяна на времето  а до 
изменение на климата за определен период.  

Като основен показател  който характеризира гло-
балния климат на Земята  обикновено се приема
средна а ем ера ра на емна а р н с   Ts  коя-
то в съвременните условия е около  С.  

Съ ествуват много геоложки данни  които показват  
че тази средна температура се е променяла много-
кратно в историята на планетата. По изчисления на 
американския палеоклиматолог Кр. Скотезе  

s във времето от  млрд. години Р  до днес се 
е променяла в интервала от   до  –  С. Като 
изключим ранните етапи архайската ера  в еволю-
цията на земните климати  може да си види  че в ос-
таналата част от историята на на ата планета кли-
матите показват циклични колебания в пределите на 

определени стойности на температурите на земната 
повърхност.

 такава сложна система  промяната на един фактор 
може да доведе до съ ествени промени в други еле-
менти на климатичната система  в т. ч. и да предиз-
вика е с ремни ме е р л ични лени . Например 
тенденцията към глобалното затопляне може да 
причини съ ествени и опасни промени в океанските 
течения  които е окажат колосално влияние върху 
климата.  съвременната епоха много съ ествено е 
влиянието на човека. 

ВЗАИМОДЕ СТВИЕТО НА АТМОСФЕРАТА С ОКЕАНА
Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА РЕЗКИТЕ ПРОМЕНИ
НА КЛИМАТА 

Не само в съвременността  но и в дългата историята 
на Земята климатът винаги е бил динамична систе-
ма  която показва циклични колебания с различна 
продължи-телност – от десетилетия до десетки и сто-
тици милиони години.  

Затоплянето на климата в края на плейстоцена и през 
холоцена стимулира еволюцията и разселването на 
хоминидите. Но  с появата си  човекът започва да 
оказва значително влияние върху околната среда и 
климата  изпъквайки постепенно като най-мо ният 
геоложки фактор днес.  

Не може да се каже  че всички фактори  които вли-
яят върху климата на Земята  действат еднозначно и 
едновременно. По-скоро те показват сложни взаимо-
действия  вследствие на които могат да се формират 
различни климати. съ ност това е един фундамен-
тален въпрос в климатологията – за т. нар. неедин-
ственост на климата. Опити за отговор на този въ-
прос са правени от редица учени  сред които трябва 
специално да се отбележат трудовете на американ-
ския метеоролог Едуард Нортън оренц. Той е сред 
основателите на съвременната динамична метеоро-
логия. Неговият труд Детерминирано непериодично 
поведение  се приема като основополага  в теори-
ята  на хаоса  а самият оренц достига до своите 
идеи за хаоса при математическото моделиране на 
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глобалното метеорологично време. Според оренц 
климатът на Земята не може да бъде един-единствен 
за дълги периоди. Той образно казва  че метеороло-
гичното време е динамична система с пет милиона 
променливи  т. е. за изясняването на такава система 
трябва да се ре ат около  млн. уравнения. 

Климатичната система според оренц е чувствител-
на и към малки пертурбации изменения  и че тази 
чувствителност може да бъде даже по-висока  откол-
кото ни вну ават моделите. Тук може да се посочи 
метафоричния израз ефект на пеперудата.  

 тази връзка трябва да споменем приносите на бъл-
гарския учен акад. Стойчо Панчев в теорията на ха-
оса и динамиката на метеорологическите процеси. 

 реалността  в която живеем и наблюдаваме кли-
матични промени с тревожни тенденции като -

 единственият разумен изход ос-
тава по-дълбоко опознаване на закономерностите в 
глобалните колебания на климатите в историята на 
Земята. ну аването  че можем да спрем сега ната 
тенденция към леко пови ение на температурите на 
Земята е наивно. А това се втълпява на хората от по-
редица личности  които нямат ни о об о с науката. 

Понятието глобално затопляне  често се разбира по-
гре но  като се приема  че целият свят е се затопли 
еднакво и еднородно.  действителност  нарастване-
то на глобалната средна температура предизвиква 
акселерация в циркулацията в атмосферата  в резул-
тат на която някои области е се затоплят повече  
а други – по-малко от средното за планетата. Някои 
райони могат дори да станат по-студени. 

Интересно е  че първите аларми за глобално затоп-
ляне идват не от климатолози  а от един философ и 
политолог – американецът Макс Каплан  който през 

 г. обръ а внимание към затоплянето на клима-
та. През следва ата година американският геолог 
и океанолог . рьокер пръв привежда някои факти  
които показват вероятно начало на глобалното затоп-
ляне на атмосферата и океаните със статията „Дали 
сме на р а на сн  и ра ен  л алн  а л не “. 

Малко по-късно - през  г.  известният климатолог 
Джеймс ансен акцентира върху опасността от този 
процес. По този повод през  г. той пи е следно-
то  Парадоксалното твърдение  че глобалното затоп-
ляне е дело на човека ми се стори особено очевидно 
през един летен ден на  г.  когато със съпругата 
и сина ми почивахме на плажа в онг-Айлънд. е е 
много горе о и за да не изгорим на горе ия пясък 
ние се разположихме по-близко до водата. След обяд 
температурата спадна  задуха свеж вятър. Разхожда-
хме се със сина край океана и дълго наблюдавахме 
надбягва ите се вълни . Това обикновено житейско 
впечатление от паре ото Слънце на онгайлъндски 
плаж в ата Ню орк вероятно е повлияло на ансен  
както ябълката върху Нютон.

Паре ите лъчи на Слънцето върху плажа подтикват 
ансен  заедно с колеги от Института Годард при 

НАСА  съ ото лято да направят пресмятания за ефек-
та на парниковите газове върху климата на Земята. 
Те заключават  че парниковите газове и специално 
CO  и хлор-флуоро-водородите очевидно оказват сил-
но влияние върху климата и нару ават енергийното 
равновесие на планетата. Това и до днес е в основата 
на възгледите за глобалното затопляне.  

Така едно хрумване  родено под паре ите лъчи на 
красивия плаж  става основа на една хипотеза  която 
днес опиянява всички  много учени  а съ о политици  
банкери  философи  икономисти и любители. сички 
те оформиха едно главно течение mainstream  не 
толкова в науката  колкото в попкултурата  разпрос-
транявано ироко не само от масмедиите  но и от на-
учни списания. 

Сега в обхвата на това течение са политици и ди-
пломати от най-висок ранг  начело с Междуправи-
телствения панел за климатични промени МПКП  

ntergo ernmental anel on limate hange   в 
структурата на .  

Днес в много страни има министри  комисари и други 
от този род  които са се заели с управление на клима-
та   Някои да е чул какви успехи имат тези усилия на 
политиците при използване на колосални средства  
да спрат климатичните колебания   

Съ ите нулеви резултати е има  ако се опитаме да 
спрем въртенето на Земята около Слънцето или да 
отдалечим на ата планета на по-голямо разстояние 
от Слънцето  макар че за това има луди  идеи  

Тук е подчертая  че глобалното затопляне като част 
от  климатичните колебания е икономически по-изго-
ден епизод в сравнение с глобалното застудяване  

актите и истината изискват отговори на въпросите  
Кой контролира изразходването на тези милиарди и 
за какви цели се използват  Къде отиват колосални-
те средства  събирани от глоби за въглеродните еми-
сии  

Н   2   
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РЕАЛНОСТТА

Геоложкият летопис показва ци-
кличните изменения на климатите 
в историята на планетата далеч 
преди появата на човека на  Земя-
та.  Отбелязвам това  за ото в ха-
рактера на човека е пръв да нарича 
не ата  даже преди да е разбрал 
тяхната съ ност.  

 следната фигурата е показана 
схема за глобалните температури 
в историята на Земята  които са се 
променяли в интервала от  до 

 С.  сно са очертани глобалните 
цикли на затопляне вляво  и засту-
дяване вдясно  при което топлите 
епохи са по-дълги от студените. с-
тановено е  че климатът в истори-
ята на планетата се е проявявал 
с различни по дълготрайност ци-
клични колебания  редува и топли 
и студени епизоди. 

След края на кредния период по-
степенно настъпва тенденция към 
об о понижение на стойностите на 

s  която завър ва с големите за-
ледявания през кватернера. Краят 
на последния ледников максимум 
на Земята настъпва преди около  
Ка. 

Ако разчетем схемата за клима-
тичните флуктуации през  и  
ери е видим  че след значителен 
интервал на застудяване през къс-
ния палеозой  в края на тази ера и в 
началото на триаския период  кли-
матът през мезозоя  е подчертано 
топъл. Тази картина се нару ава 
от един интервал на застудяване 
около  границата юра-креда  след 
който следва продължителен етап 
на топъл климат. 

Значителното затопляне през мезо-
зойската ера  което се е реализира-
ло постепенно от триаса до кредата 
е свързано с  парниковите газове в 
атмосферата особено водни пари 
и СО . Този процес е бил силно по-
влиян от активната вулканска дей-
ност  която е била особено интен-

     

Г      

Зареяна в просторите на Галакти-
ката  Земята е динамична планета. 
Нейната гръд е разсечена от гло-
бална система от разломи  които 
разделят континентите  а еволю-
цията  им осигурява непрекъснато 
обновяване облика . Така на ата 
планета достига до днес. Но се по-
явава omo sa iens  който сам се 
нарича разумен  За съжаление по-
веденчески еволюира в трагична 
насока  да господства над всичко. 

 течение на много от пред ества-
ите геоложки периоди и епохи  

климатът на Земята е бил съвър е-
но различен от дне ния. Например  
в Сахара са известни периоди  кога-
то тази огромна територия е била 
покрита с богата растителност  как-
то и периоди на ироко развитие на 
континентални ледници.  

През мезозойската ера времето на 
динозаврите  s е била с около С 
по-висока от съвременните стой-
ности  с изключение на времето 
около границата юра креда  
-  млн. г. Р . 
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зивна през къснокредната епоха. 
Концентрацията на СО  в атмосфе-
рата през кредния период е била 

-  пъти по-голяма от съвремен-
ните стойности  а това е увеличило 
средната температура на въздуха с 

 – оС. По такъв начин са се съз-
дали условия за силен парников 
ефект  един от най-силните в исто-
рията на Земята.  

Кредните океани са били по-топли 
с около  до o  в сравнение със 
съвременните. 

 началото на неозойската ера кли-
матът все о е носи редица белези 
от мезозойската ера. Очертана е 
лека тенденция към захлаждане  
но тя все о е не е изразена ясно. 
Според някои автори почти до на-
чалото на олигоцена  Ма  в 
приполярните области е имало суб-
тропичен климат. 

Редица автори отбелязват  че в на-
чалото на неозоя има глобално уве-
личение на химичното изветряне  
вследствие на което количеството 
СО  в атмосферата силно е нама-
ляло. Освен това  с намаляване на 
скоростта на спрединга намалява 
и количеството на СО  излъчван 
от земните недра. Като следствие 
на това  къснонеозойският климат 
става значително по-студен  откол-
кото през мезозоя.  

хребети  разпадането на Пангея и 
раздалечаването на литосферните 
плочи са съ ествените тектонски 
преобразувания в края на кредния 
период. Това довежда до сближава-
не на плочите и субдукция на сре-
динноокеанския хребет под запад-
ната част на Северна Америка през 
неозоя  което се отразява върху из-
дигането на Скалистите планини в 
западната част на Северна Амери-
ка.  жна Америка се образуват 
Андите. Разпадът на Гондвана до-
вежда до сблъсък на Африка  Ара-
бия  Индия и Евразия  вследствие 
на което се формира Алпо- има-
лайския пояс  който продължава да 
изпитва активно издигане и днес. 
Продължава дрейфът на континен-
тите  оформя се обликът на Атлан-
тическия и Индийския океан  неу-
молимо се стеснява Тихият океан. 

секи може да си представи изклю-
чителното влияние върху климати-
те на това основно преустройство 
на литосферата на Земята.

Кватернерът онаследява тенденци-
ята към постепенно захлаждане на 
климата  особено след олигоцена  
за да доведе до масивните заледя-
вания през плейстоцена  Ма – 

 Ка Р . 

Картината през тази ледена епоха 
е много интересна и предизвиква 
вълнува и въпроси за преживя-
ването на човека и масивните бо-
зайници. Независимо от студения 
климат  особено през плейстоцена  
масово се разпространяват богати 
родословия на мегафауната – хо-
ботни бозайници  гигантски елени  
пе ерни мечки  мамути и др. о-
минидите се развиват в ярки родо-
словия и поемат по дългата пътека  
която постепенно ги извежда към 
господство над околния свят. 

Има елементи на повторение по 
време  в трите последни фигу-
ри  но те са част от методическия 
похват да се покажат по-ярко кли-
матичните промени в тези близки 
интервали. секи непредубеден из-
следовател е види  че глобалното 
затопляне  за което се говори днес  
не е започнало от  г.  а е от на-
чалото на холоцена  Затоплистите 
не приемат това  за ото е рухне 
тяхната схема за покупко-продаж-
бите на парникови емисии .  

        

Захлаждането в началото на не-
озоя се обуславя от множество 
сложно преплетени фактори  сред 
които от най-съ ествено значение 
са променя ите се разположения 
на континентите  раз иряването 
на Атлантическия и Тихия океан  
издигането на големите планински 
вериги  възникнали в края на мезо-
зоя Кордилерите  Скалистите пла-
нини  Андите  Алпо- ималайската 
планинска система и др. . 

Едно от най-значителните затопля-
ния в историята на Земята се про-
явява около границата палеоцен–
еоцен  –  Ма Р . Това 
затопляне се означава като палео-
цен-еоценски термален максимум 
ПЕТМ . Има основание да се каже  

че тази климатична промяна е сред 
най-значителните глобални изме-
нения на климатите през неозой-
ската ера. 

Тук трябва да посочим забележи-
телния принос на българските  уче-
ни проф. К. Стойкова АН  и проф. 
М. Иванов Софийски  университет  
в изучаването на палеоклиматични 
промени и  cпециално на E  в 

ългария . 

Климатът показва съ ествени 
изменения през последните  
млн. години. ързото развитие на 
спрединга в срединноокеанските 
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АКО Е ПОЗВОЛЕНО ДА СЕ ПОМОЛИМ  

Нека да спрат спекулациите поне за началото 
на глобалното затопляне – науката е показала и 
доказала  че този процес започва в началото на 
холоцена  т. е. преди   -   г. Тази тен-
денция продължава и до днес и това е ход на ес-
тествен процес. Неоспоримо е обаче влиянието на 
човека върху този процес. За ото това глобално 
затопляне стимулира началото на земеделието и  
животновъдството  както и други раз ирява и се 
дейности в развива ото се чове ко об ество.  

Привържениците на глобалното затопляне про-
гнозират  че най-късно до средата на  в. гло-
балното морско ниво е се пови и с повече от

 m. Определено трябва да се каже  че подобни 
прогнози не са точни  тъй като климатичната сис-
тема е много динамична и хаотична. Надеждни 
прогнози днес се правят за кратък период -  
дни  останалите са повече гадаене върху статис-
тически вероятности.  

се повече се очертава необходимостта от преус-
тройство на съвременната глобална картина към 
балансирано развитие на основата на нови циви-
лизационни начала и нова философия. Това изис-
ква развитие на нова ценностна система  която да 
постави човека в съответствие с новите условия 
на околната среда  в унисон с природните закони  
с отпадането на представата  че Той е наместник 
на ога. Това изисква и ново възпитание на всич-
ки – от децата до политиците и утвърждаване на 
философията и политиката коеволюция на при-
родата и об еството. Необходимо е дълбоко да 
осъзнаем  че  образно казано  животът на Земята 
е застра ен не само и не толкова от природния 
климат  колкото от моралния климат в чове кото 
об ество. 

НА АТА ПЛАНЕТА Е НА ЕТО Б ДЕ Е

Тя е в на ите ръце. Мисията ни е да я спасим  т. 
е. да спасим брилянтното творение на геоложката 
еволюция - живота на Земята. За ото нека не ве-
личаем omo sa iens - той е продукт на биологич-
ната еволюция и не е съизмерим със Земята  че 
да я разру и. Но с действията и бездействията си 
може да предизвика гибелта на вис ите живот-
ни и растения и да върне живота на планетата в 
стадия на бактериите. А Земята е продължи да 
съ ествува като планета о е няколко милиар-
да години  но е бъде безжизнена. Ако в човека 
съ ествува малко разум  то той не трябва да до-
пусне това. Но за по-добра перспектива са необ-
ходими увеличава и се знания  а съ о разумът 
да контролира постиженията на интелекта и да 
предотвратява безумията. И да помним  Земята и 
ресурсите  имат предели.  

За преодоляване на основните трудности  свърза-
ни със състоянието на природната среда са необ-
ходими  съвременни познания както в хуманитар-
ните  така и по природните науки. Само така могат 
да се преодолеят заблуждения и предразсъдъци  
за ото обикновено хората  по израза на Монтен  
вярват на това  което познават най-малко. 

е завър а с мисълта на Ричард айнман „ а а а е 
с ен   ч ечес  мение да не се а л жда а . 

Поради това  ролята на учените в съвременния свят е 
да развиват и популяризират знанията  а с това е се 
изправят сре у неоправданите страхове  насаждани 
от различни информатори  и популяризатори  чрез 
прогнози за предстоя   апокалипсис.  

Именно науката трябва да се изправи сре у  страха     

Предстои ли апокалипсис  НЕ   Ако  Разумът надде-
лее над безумното отно ение към природата и не 
осъзнаем  че природните закони са по-силни от нас   

И да помним една препоръка на философите  инаги 
трябва да бъдем обути и готови за път . 

 април  г. 
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В ВЕДЕНИЕ

динамично развива ият се съвременен начин 
на живот  горивата са безценен източник на 
енергия. Замърсяването на околната среда и 

свързаните с него климатични промени на планета-
та карат потребителите сериозно да се замислят за 
последиците при използването на горива. Съобразя-
вайки се със съвременните екологични норми  при-
родният газ се налага на пазарите като предпочита-
на суровина за производство на електроенергия  за 
отопление  за транспорт  в производството и индус-
трията. Проучването и добивът имат значителен на-
предък от инженерна и техническа гледна точка. За 
всеки доставчик на природен газ най-важна е край-
ната цел  задоволяването на потребителя. Тази не 
лека задача е свързана с редица опасности. Колкото 
и сложни да са тези процеси  транспортът си оста-
ва един от най-сериозните проблеми пред които се 
изправят големите производители на природен газ. 

ъпреки иновативните методи за транспорт на су-
ровината  тръбопроводния пренос е най-безопасен  
най-сигурен и най-евтин. За развитите страни газо-
проводната мрежа е като кръвоносна система. Необ-

О ЕНКА НА РИСКА В В ФАЗИТЕ НА ПРОЕКТ

Маг. инж. Добри Добрев  dobri.i .dobre gmail.com - 
Минно-геоложки университет Св. Ив. Рилски

RISK ASSESSMENT IN PROJECT PHASES
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ABSTRACT

he article discusses methods for risk assessment 
and their a licabilit  to the main stages of the life 
c cle of the main gas. hese are described for the 

ur oses of the method  its ad antages and disad-
antages. here are sam le schemes for ha ard and 

conse uence anal sis. tatistical models for ro-
cessed data are ro osed.
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РЕЗ МЕ

 статията са разгледани методи за оценка на риска 
и тяхната приложимост на различните етапи от жиз-
нения цикъл на магистралните газопроводи. Описани 
са целите на метода  неговите предимства и недоста-
тъци. Показани са примерни схеми за анализите на 
опасностите и последствията. Предложени са подхо-
дя и статистически модели за обработване на данни.

КЛ ЧОВИ Д МИ  методи за оценка на риска  дърве-
та на събитията  магистрални газопроводи.

ходимостта от подобен тип съоръжения с пови ена 
опасност от гледна точка на безопасността изисква 
правилен подход при оценката на риска. За тази цел 
е необходим избор на подходя  модел за анализ на 
опасностите свързани с  всеки един от жизнените 
етапи на подобен вид проекти.

Съ ествуват две логически последователности при 
различните методи за оценка на риска

  – за дадено крайно събитие 
се търсят събитията дефектите  които могат да 
доведат до това нежелано събитие или състояние 
[1];

  – за дадена повреда на ком-
понент на системата се анализират последиците 
състояние или събитие  до  които тази повреда 

може да доведе .

сички дейности при изграждането  експлоатацията 
и поддръжката на газопреносната мрежа са свър-
зани с рискове които трябва да бъдат управлявани. 
Оценката на риска е тази част от управлението на ри-
ска  осигурява а структуриран процес  който опреде-
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жения анализ е прекалено голяма  се прилагат полу-
количествени методи за оценка. Качествения анализ 
на риска използва словесни категории  за да харак-
теризира потенциалните последици и вероятността 
за поява на опасността. Резултатите от качествения 
анализ на риска могат да бъдат представени гра-
фично  като се използва матрица за оценка на риска 

.

ч с  м  а а а с а При тях 
се детайлизира качествения анализ  без да се дава 
реална стойност на риска и неговите компоненти. Из-
ползват се цифрови скали за определяне на вероят-
ността и последиците  за да се получи нивото на ри-
ска  чрез различни зависимости.

ч с  м  а а а с а  При тях ве-
роятността за настъпване на вредоносно събитие се 
изчислява в реална стойност. Изчисляват се съ о 
вероятностно и последиците от това събитие  изра-
зени най-често в чове ки жертви  материални ети  
последици за околната среда.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането на газопровод е свързано най-вече 
с целите на съоръжението  начална и крайна точка  
разклонения  необходимо количество газ за задово-
ляване на крайните потребители. От това зависи из-
борът на дизайн – диаметър на тръбата  дебелина на 
стената  работно налягане  дебит и др. След подходя  
анализ на техническите параметри на тръбопровода 
се избира оптимално трасе  което да предвижда раз-
умни нива на безопасност спрямо околните обекти. 
Няколко анализа са приложими на този етап  -

а  а а  а ас с  (PHA – Preliminary 
hazard analysis), с а  а ас с   ф -
а с а (HAZOP – Hazard and Operability), а  а 

ф а    а  (FMEA – Failure modes effect 
analysis),  а а  (FTA – Fault tree analysis), 

 а с а (ETA – Event tree analysis), а  
м  а а а с а. 

а  а а  а ас с  
(Preliminary Hazard Analysis), набелязва чувствителни-
те участъци от съоръжението. Това дава възможност 
за корекция на техническите параметри или трасето  
за да се постигнат разумни нива на риска или  

    ).  ранните етапи на 
проектирането PHA анализът би бил най-подходя  
поради малкото информация и неуточнени параме-
три. Приспособимостта му позволява да се актуали-
зира в различните етапи на проектирането  като по 
този начин се идентифицират нови опасности  и се 
правят корекции в планът за безопасност ако е необ-
ходимо. Предимствата на метода са малкото необхо-
дима информация и възможността рисковете да се 
разглеждат в много ранен етап от жизнения цикъл на 
съоръжението. Ограниченията на метода са неговата 
неизчерпателност  малкото информация относно ри-
сковете и начините за смекчаването или премахване-
то им. На   е показана примерна схема по която 
работи анализът.

МАГ  ИН  ДОБРИ 
ИВАНОВ ДОБРЕВ е 
асистент в Минно-ге-
оложки университет 
Св Иван Рилски  

катедра Руднична 
вентилация и техни-
ческа безопасност . 
Провежда  научно-из-
следователска дей-
ност  свързана с пла-
ниране на аварийна 

и пожарна безопасност. частвал е в различни 
инфраструктурни и енергийни проекти. Профе-
сионалните му интереси са свързани с безопас-
ността при тръбния пренос на природен газ. Към 
настоя ия момент работи по проект за изпъл-
нение на планов ремонт на котел-утилизатор.

ля как може да бъдат повлияни целите и анализира 
риска по отно ение честотата на нежеланите съби-
тия и тежестта на последствията. Методите за анализ 
на риска могат да бъдат качествени  полуколичестве-
ни и количествени.

МЕТОДИ ЗА О ЕНКА НА РИСКА

Качествен анализ на рисковете обикновено е свър-
зан с предварителните начални методи  целя и раз-
криване на всички основни опасности и намаляване 
на честотата им. есно приложими са и имат по-мал-
ки изисквания към качеството и количеството на 
необходимата информация. Обикновено в анализа 
участват големи групи от хора с различен поглед вър-
ху процеса и познаване на методологията за оценка. 
Резултатите са недостатъчно изчерпателни и разби-
раеми. Когато степента на несигурност към прило-
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  Д   

  Д   

След предварителния анализ на 
опасностите рискът се оценява с 
по-точни методи или комбинация 
от такива.  а ч  
(FTA – Fault tree analysis) е метод за 
идентифициране и анализ на фак-
тори  които могат да допринесат за 
конкретно нежелано събитие наре-
чено крайно събитие . Причинните 
фактори се определят по метода 
на дедукцията  организирани са 
по логичен начин и са представени 
графично в дървовидна схема коя-
то изразява причинните фактори 
и тяхната логична взимовръзка с 
крайното събитие  . 

 а с а (ETA – Event 
tree analysis) е графичен метод за 
представяне на взаимно изключва-

и се последователности от съби-
тия  следва и изходното събитие 

  .

 (European Gas Pipeline Incident 
data Group) е огромна база данни в 
която  причинителите причинните 
фактори  на аварии са сведени до 
няколко групи. От източници като 
EG G и  merican etroleum 
nstitute  се черпи информация за 

честотата на инцидентите. Това 
позволява  чрез използване на под-
ходя  статистически модел  край-
ните събития да придобият вероят-
ностен характер   . 
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Последиците от реализиране на 
вредоносни събития се симулират 
с компютърни програми. Софту-
ерът графично показва зоните на 
въздействие при реализиране на 
нежелан сценарий  например въз-
действие от топлинна радиация 
при факелен пожар  . Такава 
програма е ALOHA  софтуерен па-
кет който се използва ироко при 
планиране и реагиране при аварии. 
Зоните на въздействие очертават 
рискови коридори около съоръже-
нието  това насочва вниманието 
към чувствителни обекти и населе-
ни места попада и в тези зони.

       

За изпълнението на такъв анализ е 
необходим голям обем от информа-
ция и значителен чове ки ресурс. 
Пълната количествена оценка на 
риска дава числени стойности на 
хуманния  социалния  икономиче-
ския и други рискове чрез пробит 
функции.  зависимост от тежестта 
на последиците от нежелани съби-
тия се очертават рискови коридори 
около съоръжението. Това е мо-
ментът в който  за последно преди 
започване на строителството се 
правят необходимите промени в 
дизайна  техническите параметри и 
трасето за да се сведат стойности-
те на риска до приемливи или раз-
умно допустими ALARP . Съставя 
се план за управление на риска.

СТРОИТЕЛСТВО

Строителството е съвкупност от 
процеси със специфични рискове 
към които трябва да се подходи с 
необходимото внимание за оси-
гуряване на безопасна работна 
среда. Подходя и за този етап от 
жизнения цикъл на съоръжението 
са  а  а а  а ас

с  (PHA), а  а ас
с а а а а а JSA – Job safety 

analysis), а  а ас с  а 
а а а (JHA – Job hazard analysis). 

На фаза изграждане пред изпълни-
теля на проекта могат да се появят 
непредвидени ситуации  но повече-
то от дейностите и технологиите са 
известни от фаза проектиране. При 
такъв тип анализи експозицията е 

              

ч с а а а с а (QRA –
Qualitative risk assessment. елта  
е да посочи реалната опасност в 
събития на година за населението  
околната среда  чувствителни обек-
ти. Определя се по следната зави-
симост

R = P . E . C , 

де

  рис
  ер н с
  е с и и

C – последици.
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Операция Опасност Мерки за безопасност

Заваряване Притискане от недобре укрепен  отскочил или движе  се елемент

Искри

Дефектирал лифовъчен диск

Отскачане на лифовъчна ма ина

Маркучи за въздух под налягане

Препъване  подхлъзване падане

Наранявания на очите от прах  частици и осветяване

Изгаряния

Огън

Кислород и ацетилен

Електрически удар

Подходя и работни процедури

Анализ на опасностите на работата

ПС ръкавици  двойни предпазни очила  очила за 
заваряване)

Предварителна проверка на оборудването

Пожарогасители

Сигурни и стабилни укрепва и съоръжения

Заземяване

      

безразмерна величина. Това позволява на горепо-
сочените методи да  се фокусират върху рисковите 
моменти от изпълнението. Тяхната основна цел е да 
съставят ясни и точни процедури за изпълнение на 
дейностите по строителството. Контролът за право-
мо ията на служителите в този етап е от особено 
голямо значение за безопасното и коректно реализи-

ране на проекта.    и на   са показани при-
мерни схеми на JHA анализи. Спазвайки процедурите 
за изпълнение на дейностите  произлиз и от JSA и 
JHA анализите  вероятността за настъпване на инци-
дент е сведена до разумните нива ALARP.  този етап 
влизат и всички тестове на тръбопровода и прилежа-

ите към него съоръжения  необходими преди пуска-
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нето му в експлоатация. Резултатите от тях трябва да 
потвърдят съответствието със заложените в проекта 
параметри.

ЕКСПЛОАТА ИЯ

Според съвременните стандарти на всеки пет години 
системите за сигурност и самото съоръжение подле-
жат на одит  ако в този период няма значими инци-
денти или промени в статута на земята в рисковите 
коридори. При наличие на данни  които биха повлия-
ли на оценката на риска и плана за управление на 
риска  то той трябва да бъде преразгледан . ало-
вият метод за оценка на риска е бърз и лесен начин 
да се определи състоянието на съоръжението  като 
на всеки негов компонент и характеристика се дават 
тежести . По този начин биха могли да се сравнят 
проектните параметри с действителните в момента 
на инспекцията. Необходима е цялата информация 
относно тръбопровода и прилежа ите му съоръже-
ния. 

По време на експлоатацията приложими анализи на 
риска биха били  А а  а ч   (HEA –
Human error analysis), с а  а ас с   
ф а с а (HAZOP – Hazard and Operability), -
с а  а ас с   ф а с а (HAZOP – 
Hazard and Operability). 

HEA анализът има за цел да покаже до каква степен 
системата зависи от чове кия фактор и нивото на 
компетентност при обслужва ия персонал. При този 
тип анализи от голямо значение е физическото и со-
циално състояние  работната среда и възрастта на 
личността. Множество фактори могат да повлияят 
на действията и ре енията на даден служител  поня-
кога това е жизнено важно за работния процес или 
навременна реакция при реализиране на авария. Екс-
плоатацията  особено при по-старите тръбопроводи 
изисква постоянна поддръжка а ако е необходимо и 
осъвременяване на процеси и системи. Тази актуали-
зация може да доведе до нови рискове и оперативни 
промени  което от гледна точка на безопасността е 
наложи тяхното оценяване. 

HAZOP анализът е подходя  в такива ситуации за оп-
ределяне на новите опасности и предлагане на мерки 
за тяхното премахване или минимизиране.

ЗАКЛ ЧЕНИЕ

Методите за оценка на риска са приложими в различ-
на степен на различните етапи от развитие на даден 
газопровод. Разглеждайки подробно етапите от жиз-
нения цикъл на магистралните газопроводи  достига-
ме до извода  че

Колкото по-точен е методът  толкова повече ин-
формация  съответно и време е необходимо за 
прилагането му

Необходими са задълбочени познания относно 
конкретната система за идентифициране на всич-
ки рискове свързани с нея

Резултатът от добрата оценка на риска е добър 
план за управлението му  гарантира  минимален 
брой инциденти и откази

Себестойността на мерките за смекчаване на 
опасностите трябва да бъде икономически съо-
бразена. 
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ABSTRACT

he different t es of mining conditions as well as 
the technological otential of the different t es of 
underwater mining technologies ha e been anal ed. 

he ossibilit  of a l ing uantitati e alues for the 
different t es of technologies of mining and mining 
e ui ment has been e aluated. he different t es 
of mining e ui ment and technical schemes ha e 
been arranged according to their feasibilit  in certain 
conditions and their uantitati e alue.

KEYWORDS  underwater mining  uantitati e alues  
technical schemes  t es of mining e ui ment

РЕЗ МЕ

Разкрити са различните видове условия при под-
водния добив на полeзни изкопаеми и е анализиран 
потенциалът на различните видове технологии на 
добив. Оценени са възможностите за прилагането на 
различните видове технологични схеми при опреде-
лени условия посредством количествени показатели. 
Посочени са видовете механизация и съответства-

ите им технологични схеми по приложимост за раз-
личните видове условия в подводния добив.

КЛ ЧОВИ Д МИ  подводен добив на полезни изко-
паеми  количествени оценки  технологични схеми  ви-
дове механизация

съвременен план увеличаването на изисква-
нията към въздействията на добива на полезни 
изкопаеми върху околната среда представляват 

сериозен ограничава  фактор при протичането на 
добивните работи. ъпреки това развитието на тех-
никата и технологията за подводен добив на полезни 
изкопаеми позволява използването на механизация 
при ирок набор от случаи. Наблюдава се подобрява-

Доклад, изнесен на ХV Международна конфе-
ренция по открит и подводен добив на полезни 
изкопаеми, хотел „Астор гардън“, к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена“, Варна, 3 - 7 юни 2019 г. По-
вече информация за събитието ще намерите на 
стр. 15
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. ДО  Д Р ИН  ЕВГЕ
НИЯ АЛЕКСАНДРОВА е 
преподавател в катедра 
Открито разработване 

на полезни изкопаеми и 
взривни работи . Науч-
ната и научно-изследо-
вателската  дейност об-
хва а конкретни области 
от открития добив на 
полезни изкопаеми  ре-

култивация на нару ените терени  устойчивост 
на откосите и отводняване на открити рудници  
приложение на специализирани минни софтуер-
ни продукти. Специализирала е Икономическа 
оценка на минни проекти  във ис ето минно 
учили е в Париж  ранция. Доц. д-р  Е. Алексан-
дрова е ръководител и участник в десетки дого-
ворни проекти  включително и в два европейски 
в областта на разработването и апробирането на 
електронни форми на дистанционно обучение в 
МГ  Св. Ив Рилски  и кариерно развитие на пре-
подавателите в университета. 

ПРОФ  Д Р ИН  ИВА
ЛО КОПРЕВ е декан на 
М и н н о т е х н о л о г и ч н и я 
факултет и ръководи-
тел катедра Открито 
разработване на полез-
ни  изкопаеми и взрив-
ни работи  в МГ  Св. 
Ив. Рилски . Научните 
му интереси са в облас-
тта на проектирането  

строителството  разработка и експлоатация-
та на открити рудници  подводен добив на по-
лезни изкопаеми  организацията и контрол на 
производствените процеси при добива на по-
лезни изкопаеми  управление на качеството на 
добиваните полезни изкопаеми  процеси и тех-
нологии при открития добив на полезни изкопа-
еми  като и рекултивация на нару ените терени.
Проф. д-р Ив. Копрев е автор на научно-приложен 
лекционен курс по Минен софтуер   моногра-
фии   учебника и  методическо ръководство. 
Гостува  лектор е в ниверситет Гоце Делчев - 

ип  Македония и в С  Св. Кл. Охридски .

. ГЛ АС Д Р СИМЕОН АСЕНОВ
СКИ e  завър ил изически 
факултет  на Софийският 
университет Св. Климент Ох-
ридски . Той е преподавател 
към катедра Открито разра-
ботване на полезни изкопае-
ми и взривни работи  в МГ  
Св. Ив. Рилски . Неговите 

професионални интереси са 
свързани с математическото моделиране на раз-
лични процеси в откритото разработване  както и 
прилагането на съвременни математически под-
ходи при ре аването на различни оптимизацион-
ни задачи. 

. ИН  ДИМИТ Р ДИМИ
ТРОВ КА КОВ се обу-
чава по магистърска 
специалност Открито 
разработване на полезни 
изкопаеми  в Минно-гео-
ложкия университет Св. 
Ив. Рилски  след завър-

ена специалност пра-
вление на ресурси и про-
изводствени системи  

през  г. частвал е в конференции с междуна-
родно участие и международни студентски учили-

а. Професионалните му интереси са свързани с 
технологиите на добив в минното производство и 
математическото моделиране и оптимизиране на 
процесите в откритото разработване.

. ГЛ  АС  Д Р ИН  ДА
НИЕЛ ПЛАМЕНОВ ГЕ  
ОРГИЕВ e преподавател 
в катедра Открито раз-
работване на полезни 
изкопаеми и взривни 
работи  в МГ  Св. Ив. 
Рилски . Научните му 
интереси са в областта 
на проектирането  стро-
ителството  разработка-
та и експлоатацията на 

открити рудници  подводен добив на полезни из-
копаеми  организацията и контрол на производ-
ствените процеси при добива на полезни изко-
паеми  управление на качеството на добиваните 
полезни изкопаеми.

не на работните характеристики  както и минимизи-
рането на негативните въздействия върху околната 
среда. Независимо от това  изборът на механизация 
за подводен добив за конкретно находи е е важен 
елемент от определянето на добивната технология. 
За извър ването на обоснован избор е необходимо 
отделните типове механизация да бъдат оценени по 
различни признаци. Именно затова е необходимо на 
първо място да бъдат класифицирани видовете под-
водни находи а  а след това да се оценят алтернати-
вите за тяхното разработване.

Подводните находи а на полезни изкопаеми могат 
да бъдат класифицирани по следните два основни 
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полезни изкопаеми  като най-масово са разработ-
вани кариерите за нерудни строителни материали. 
Двата основни типа находи а са пясъчно-чакълени-
те находи а и пясъчните находи а. Рудните полезни 
изкопаеми се сре ат на дъното на океаните на дъл-
бочина варира а от  m до  m. Най-значимите 
залежи на металите u  u  n  o се сре ат в Индий-
ския океан и Тихия океан. Счита се  че разработване-
то на рудни полезни изкопаеми от океанското дъно 
все о е е в изпитателен етап   . Освен това 
съ ествуват дискусии на международно ниво относ-
но правните проблеми за разработването на тези на-
ходи а в международни води. 

На базата на тази класификация на подводните на-
ходи а може да се твърди  че въз основата на тех-
нико-икономическите условия  основните фактори  
определя и вида на използваната механизация и 
прилаганата технологична схема е дълбочината на 
залягане на полезното изкопаемо и отдалечеността 
на находи ето от су ата.

На   са представени типовете механизация  
които се прилагат за различните видове условия на 
подводните находи а. 

 група  ечни на ди а типовете механизация  
които най-често се използват са  плава и баге-
ри  грайферни багери  драги и земснаряди.  група

 Е ерни и м рс и на ди а най-често намират при-
ложение  грайферни кранове  драги  земснаряди  
специализирни водни съдове с бункери и засмуква  
тръбопровод.  група  Д л дни на ди а по-
падат изцяло специализирани морски съдове  чрез 
които материалът от морското дъно се загребва или 
засмуква  както и специализирани роботи  движе и 
се по дъното за подравняване  разрохкване  рязане 
и засмукване на добивания материал. Нужно е да се 
уточни  че добивът на полезни изкопаеми от дълбоко-
водните находи а все о е е в експериментален етап 

ид на подводното 
находи е на полезни 

изкопаеми
Тип на използваната механизация

. Речни находи а . Плава  багер

. Грайферен багер  

. Драга  

. Земснаряд

. Морски и езерен 
тип находи а

. Грайферен кран  

. Драга  

. Земснаряд  

. Дънен заравнител  

. Специализирани морски съдове с меха-
нично или хидравлично рязане на скалите и 
засмкуване

. Дълбоководни на-
ходи а

. Специализирани морски съдове с меха-
нично или хидравлично рязане на скалите и 
засмкуване

. Специализирани роботи

        -
      -

признака    с  а с    а а 
а а а   а м  

Според степента на оводненост находи ата на по-
лезни изкопаеми се разделят на  с   час ч  

  а   и  . Подвод-
ните находи а могат да бъдат обособени като речни  
езерни  морски и дълбоководни морски .

При подводните находи а според вида на полезното 
изкопаемо най-често се сре ат рудните и нерудните 

Тип механизация Разрохкване рязане Товарене Транспортиране

Дънен заравнител Реже и зъбци на кофата Кофа  свързана с въже към лебедка 
на  плавателния съд

рез самия плавателен съд 

Плава  багер обратно гребане Реже и зъбци на кофата Единична кофа аржа

Плава  багер спуска а се кофа Реже и зъбци на кофата Единична кофа аржа

Драга Многокофова верига Многокофова верига ГТ

Грайферен багер Грайферна кофа Кофа  издигана от лебедка ГТ

Земснаряд Дюзи за впръскване на вода
Засмуква а сила
Реже а глава

Засмуква а тръба Тръбопровод – ГТ  

Специализиран плавателен съд Дюзи за впръскване на вода
Засмуква а сила
Реже а глава

Засмуква а тръба ункер на плавателния съд – 
тръбопровод - ГТ
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и в бъде е някои от технологиите на добив могат да 
се окажат неприложими.

На   са представени последователността от 
операциите при технологичните схеми  използва и 
различните типове механизация .

За адекватното оценяване на типовете механизация 
е необходимо да се разгледат и факторите  свързани 
с екологичното въздействие на механизацията при 
приетата технологична схема. идовете неблагопри-
ятни екологични въздействия могат да бъдат класи-
фицирани в следните групи  

изико-химични въздействия  

иологични въздействия. 

 групата на физико-химичните въздействия попадат 
размътване  отлагане на седименти  нару аване на 
химичния баланс на водата  срутване на крайбрежни 
участъци  ум и т.н. иологичните въздействия се 
свеждат до прякото или непрякото увреждане на во-
дната флора и фауна.

тората група въздействия – биологичните – са не-
посредствено свързани с тези от групата на физи-
ко-механичните въздействия и се свеждат до реално-
то увреждане на водната флора и фауна. 

Освен това въздействията върху околната среда мо-
гат да бъдат класифицирани и в зависимост от вре-
мето  за което те остават вследствие на добивните 
и транспортните работи. ъздействията се разделят 
на  

ременни трае и през процеса на работа  

Постоянни след приключване на работите  .

Екологичните въздействия на избраната механиза-
ция има съ ествено значение за разработването на 
дълбоководните находи а. Счита се  че изучеността 
на отпечатъкът  който се оставя вследствие на до-
бивните работи е изключително значим. До този мо-
мент изследванията показват  че въздействията на 
приложените технологии са необратими и съ еству-
ва потенциална опасност от загиване на микрофло-
рата и микрофауната в близост до находи ата за o 
и n. От друга страна  при разработването на речни  
езерни и морски находи а съ ествуват различни 
технологични ре ения  които намаляват физико-хи-
мичните въздействия посредством използването на 
специални завеси върху понтона на плава ия багер  
капсуловани кофи за плава ите багери и драги или 
посредством специален екран  ограничава  размът-
ването при хидравличното разрохкване на скалите. 
Тези технологични ре ения намират своето прило-
жение предимно в условия  където се изисква спаз-
ването на екологичните ограничения до предписани-
те граници.

Икономическата ефективност на технологичната 
схема има съ ествено значение за оценяването на 
механизацията. Съ ествуват две алтернативи за 
оценяване на механизацията и приложената техноло-

         
      -
 

гична схема – на базата на себестойността на про-
дукцията или на базата на реализираната печалба от 
цялостната дейност.

На базата на направените разсъждения могат да бъ-
дат изведени следните  групи за количествени по-
казатели  по които следва да бъде оценявана меха-
низацията

арактеристики на механизацията – дълбочина 
на работа  производителност  обедняване  загуби  
точност на изземване H1

ъздействия върху околната среда – размътване  
ум  емисии на  

Икономическа ефективност – себестойност на 
продукцията печалба  

Социални фактори – безопасност на работа  ква-
лификация на персонала и т.н. 

Тези показатели могат да послужат за даването нa 
комплексна оценка на типовете механизация за оп-
ределен тип находи е. ърз метод за даването на 
комплексна оценка на механизацията може да се из-
вър и по метода  при който се присвояват точки за 
всяка характеристика  .

Точките Pij се формират на базата на отно енията на 
стойностите на реалните показатели на характерис-
тиките H спрямо показателят с най-висока стойност 
в групата  Pij  Hij /Hi max .  където Hi max  ma  Hij . 
Съ ествено изискване е да бъде спазено условието 

 wj  .  зависимост от крайния резултат на су-
марния брой точки за разглежданите варианти на ме-

Оценявана 
механизация Аj

А1 А2 А3 А4

аракте-
ристика

Hi

Тежест
wi

H1 w1 P11 P12 P13 P14

H2 w2 P21 P22 P23 P24

H3 w3 P31 P32 P33 P34

О О i .wi i .wi i .wi i .wi

Hi – оценявани характеристики на механизация тип j

i – брой оценявани характеристики
А  – разглеждани алтернативи на типа механизация за 

конкретното находи е
j – брой алтернативи на типа механизация
wi – тежест на оценяваната характеристика
Pij – точки на свойство i за тип механизация j  
Sj – сумарна оценка за типа механизация j.
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ханизация Аj се формира оценката за всеки вариант j  
след което те се йерархират в низходя  ред. 

Посоченият метод за количествено оценяване е 
уместно да се използва за еднотипна механизация  
която намира приложение за конкретно находи е  в 
противен случай оценката би била неточна. Друг съ-

ествен недостатък на метода е  че крайната оценка 
изцяло зависи от тежестите  които отделните харак-
теристики присвояват. Недостатъкът на субективно-
то или експертното оценяване на отделното значение 
на характеристиките може да бъде избегнат  като 
количествената оценка на факторните тежести се 
определи на базата на факторен анализ или анализ 
на чувствителността на въздействието на отделните 
фактори върху изменението на крайния резултат от 
прилагането на технологията производителност   пе-
чалба  себестойност на продукцията . 

Като обоб ение може да се посочи  че оценката 
на технологията за добив се извър ва за конкрет-
ни условия  за които тя е приложима. Оценяването 
на механизацията следва да не се извър ва по от-
делни показатели  а е необходимо да се извър ва 
комплексно  като се отчитат предимствата и недос-
татъците на всяко технологично ре ение. Най-ви-
сока оценка получава този тип механизация  която 
удовлетворява всички ограничава и условия от тех-
нологична и екологична гледна точка и на следва  
етап се търси подходя о съчетание на икономическа 
ефективност  гъвкавост и производителност. Посоче-

ният метод би намерил приложение при ре аването 
на реален проблем за избора на подходя а механи-
зация  но е необходимо да се вземат под внимание 
и неговите слабости  а именно субективната оценка 
на степента на значимост на отделните характерис-
тики на механизацията. Разгледаният метод може да 
се отнесе при разглеждането на проблема за избор 
на механизация при точна информация чрез детер-
миниран подход  но съ ествуват и възможности за 
търсене на други методи базира и се на стохастичен 
подход на разглеждане на входя ите данни  както и 
при непълна входя а информация.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИ И

. Копрев И. Технологични аспекти на подводния добив на 
полезни изкопаеми София .

. ra  . En ironmental s ects of redging. E  
ub. a lor  rancis Grou  ondon .

. htt s www.iucn.org resources issues-briefs dee -sea-
mining

. ht t s www.nat ionalgeogra hic .com en ironment  
news-race-to-mine-dee -sea-drones-seafloor-

en ironmental-im act

. h t t s w o r l d o c e a n r e i e w. c o m e n w o r - m i n e r a l -
resources manganese-nodules

. htt www.nautilusminerals.com irm content seafloor-
roduction-tools.as .

иванското Министерство на енергетиката и 
водите официално обяви в началото на месец 
април  че Съвета на министрите е одобрил про-

цедурата по издаване на агремани за проучване и 
добив ЕРА  на квалифицираните компании  която е 
се прилага при втория лицензионен тур. Кандидатите 

са поканени да формират консорциуми от най-малко 
три компании и да подадат заявление за наемане на 
блокове     и  до края на  г. При първия 
тур на ливанската лицензионна кампания в морски 
води бе е дадено разре ение за работа в блокове  
и  на консорциум от компаниите Тотал  ЕНИ  и Но-
ватек  ранция  Италия и Русия . 

Л ВАН  ВТО  Л ЕНЗ ОНЕН Т  
В ЗТО НОТО ЕД ЗЕМНО МО Е

 О Е     М        О  ЕНЕЛИН ЕЛЕ

ПО СВЕТА
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последният дена на м. февруари кипърският енер-
гиен министър оргос акотрипис и вицепрези-
дентът на ЕксонМобайл  за източната хемисфе-

ра  Тристан Еспри най-сетне обявиха  приблизтелната 
оценка на открития в морския блок  газов залеж 
Главкос  чиито геоложки запаси попадат в диапазона 
-  трилиона куб. фута -  млрд. m . Сондажът 

е достигнал дълбочина от  m под морското ниво 
 m от тях са във водния стълб .  Етажът на газо-

носност в колекторния хоризонт се оценява на  m. 
Компанията  в съдружие с катарски партньор  е ана-
лизира сходствата и различията  от фактическия и про-
ектния разрез  а втори потвърдителен сондаж може да 
се прокара следва ата година. Новината е повече от 
добра  но кипърското правителство се надява е на 
количества  които биха обосновали икономически из-
граждането на собствен завод за втечняване на при-
родния газ. 

К  ДОВОЛЕН  НО НЕ В ЕМ

Д ЕКТЕН ГАЗО ОВОД ОТ К  К М ЕГ ЕТ

Парламентът на република Кипър е ратифицирал 
. .  сключеното през миналата година 

съгла ение с Египет за построяването на газо-
провод от дълбоководното находи е Афродита  до 
инсталациите за втечняване на природен газ в прис-
тани ния град Идку. ефът на кипърското Министер-
ство на енергетиката акотрипис е обявил  че с това се 
гарантира изграждането и поддържането на газопро-
вода през икономическите зони на двете страни  който 

е позволи по най-лек начин пазарната реализация на 
газовите запаси в находи ето около  млрд. m . 
Това споразумение е се прилага и по отно ение на 
новооткрити находи а. То няма ни о об о с пазарна-

та цена на суровината  която е се формира съобразно 
политиката на компаниите-притежателки на находи-

ето Нобъл Енерджи  Делек  и ел  и на завода за 
втечняване  които целият пласмент в страни от ЕС. 

През последните две години много експерти очаква-
ха кипърските находи а да бъдат свързани с евенту-
алния газопровод ИСТМЕД през Гърция до Италия  
който би позволил доставки на тръбопроводен газ и 
за алканите. Особено активно за този проект лобира 
Израел  докато  Египет е категоричен противник на не-
говото осъ ествяване. 

началото на м. март  г. събранието на акцио-
нерите на румънския газов оператор Трансгаз  
отхвърли плановете за капиталови разходи до 
 г. Това поставя оператора в невъзможност да  

продължи с втория етап от строителството на важния 
за ЕК газопровод ългария-Румъния- нгария-Австрия 

 за който се оказва  че няма заявени достатъчни 
обеми от страна на потенциалните доставчици. Главни-
те цели на този план  с портфейл от почти  млрд. евро  
са тръбопроводите от черноморските находи а на 
Румъния  млн. евро  и дострояване на отсечки от 

  на румънската су а. Трансгаз  сега разполага с 
 млн. евро за изграждане на  km газопроводи и 

две компресорни станции  чрез които може да се пре-
насят  млрд m  към нгария. След осъ ествяване 
на проекта в пълен обем  това количество е нарастне 
до   млрд m год.  като суровината се предполага да 
идва от находи ата в ерно море и от жния газов 
коридор  чрез отклонението през ългария. 

През февруари стана ясно  че заявки за доставки по-
криват само  от мо ностите на  втория етап  по-
ради което  неговата реализация се отлага. Странното 
е  че нито една от компаниите-оператори в акватори-
ята не са заявили обеми за пренос. Тук на първо ме-
сто стоят големите компании ОМ  и Ексон Мобайл  
чиято е заслугата за инвестиции в ерно море  довели 
до откриването на клъстер находи а с об и запаси от 
около  млрд. m . Причината за това въздържание 
се крият в очертава ите се промени на нормативна-
та уредба  която румънският парламент се опитва да 
наложи. Нейните нови разпоредби не се приемат от ин-
веститорите  за ото те предвиждат въвеждане на  
допълнителен данък върху оборота на компаниите и 
задължение за  продажба от добиваната суровина 
на местния пазар.

НЕДО Т Г НА ГАЗ ЗА Т БО ОВОДА B UA
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Н         -
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Г КАТА КОМ АН Я N G AN I  AN  GAS ОБЯВ  Е ОТК ЛА 
ГАЗОВ ЗАЛЕЖ В БЛОК A IS  N

Националната Агенция за минерални ресурси на 
Румъния отдаде автономно право без участие 
на държавни структури  за експлоатация на вто-

рото по запаси златно находи е в Европа на канадска-
та Euro an ining бив а ar atian Gold . 

М Н Я ДАВА ЗА В  Т ЛН  АВА
ЗА ДОБ В НА ЗЛАТО  МЕД НА ЖДЕ Т АННА КОМ АН Я

Находи ето Ровина  се намира в известния от древни 
времена руден район Ро ия Монтана част от планин-
ската верига на Апусените  който често се определя 
като златния квадрат . ъзстановяването на добива 
в античната рударска провинция върви бавно  заради 
бюрократични процедури и съпротива на зелени  ор-
ганизации. 

О е през  г. ama  omania  . . . дъ ерна фир-
ма на ar atian Gold nc от Торонто  започва икономи-
ческа оценка на  находи ето  заема о пло  от  km  
което е било обект на минна разработка о е преди 

 години  По-късно Карпатиан Голд  се трансфор-
мира в Euro an ining  чието относително тегло на 
борсовата арена се покачва с . Основателно  за о-
то средното съдържание на мед в скалната маса пор-
фирити  е  а на злато –  g t. 

Днес останалите в недрата на Ровина ресурси от зла-
то се оценяват на  t  а тези на мед – на   t. 
Компанията оптимизира технологичната програма за 
добив на  млн. t руда  която е приета в началото на 
м. април. Сега предстои разработване на схемата за 
банково финансиране  която трябва да бъде изяснена 
до края на теку ата година. 
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ффективность  воздействия кислотных и некис-
лотных рабочих растворов на ПЗП зависит от 
правильного проектирования состава закачи-

ваемого раствора  оптимального технологического 
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ABSTRACT

he ur ose of the article is to theoreticall  stud  
the rocess of e osure of acidic and non-acidic 
working solutions to the bottomhole formation one. 

heoretical calculations and gra hical de endences 
are resented that allow determining and estimating 
the enetration de ths and changes in the heating 
tem erature of the fluid in ected into the formation at 
a constant in ection rate. he wa e nature of chang-
es in the concentration of a substance during filtra-
tion and mass transfer of flushing fluid in ermeable 
formations has been established and studied. he 
results were summari ed in tables  where the calcu-
lated alues of the rocessing time of the  and 
the length of the ro agation one of the saturation 
front are resented. nal sis of the research results 
showed that with an increase in tem erature  the 

rocessing time of the near-wellbore one decreases 
de ending on its length  es eciall  if the length of the 
treatment one is uite large.

KEYWORDS: im act rocess  acid and non-acidic 
working solutions  bottomhole formation one  ene-
tration de th  heating tem erature  fluid in ected into 
the formation  in ection rate  one length  saturation 
front.

АННОТА ИЯ

ель статьи заключается в теоретическом изучений 
процесса воздействия кислотных и некислотных ра-
бочих растворов на призабойную зону пласта ПЗП . 
Представлены теоретические расчеты и графические 
зависимости позволяю ие определить и оценить глу-
бины проникания и изменения температуры нагрева 
нагнетаемой в пласт жидкости   при постоянном тем-
пе закачки. становлен и изучен волновой характер 
изменения концентрации ве ества при  фильтрации 
и массообмене промывочной жидкости в проницае-
мых пластах. Результаты были сведены в таблицах  
где представлены расчетные значения времени обра-
ботки ПЗП и длина зоны распространения фронта на-
сы ения. Анализ результатов исследования показал  
что с ростом температуры время обработки около-
скважинной зоны умень ается в зависимости от ее 
длины  особенно если длина зоны обработки имеет 
достаточно боль ое значение.

КЛ ЧЕВЫЕ СЛОВА  процесс воздействия  кислотные 
и некислотные рабочие растворы  призабойную зону 
пласта  глубина проникания   температура нагрева  
нагнетаемая в пласт жидкости   темп закачки  длина 
зоны  фронта насы ения. 

режима закачки и надежности функционирования 
специальной техники и промыслового оборудования  
связанного с процессом закачки.
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Необходимо соответствие выбранного состава ра-
бочего раствора типу пластовой системы породе с 
насы аю ими флюидами . Соляно-кислотные обра-
ботки практически без ограничений применимы для 
карбонатных коллекторов  а также в терригенных по-
родах с высоким содержанием карбонатов - . 
Глинокислотное воздействие используют для обра-
ботки терригенных коллекторов с невысокой карбо-
натностью.

С целью повы ения ффективности методов увели-
чения нефтеотдачи М Н  путем непосредственной 
технологии закачки композиций или составов тому 
должен пред ествовать комплекс подготовитель-
ных работ в каждой скважине. то комплекс должен 
включать обработку призабойной зоны ОПЗ  и ис-
пользования соляно-кислотной обработки СКО  или 
оба процесса или другой вид предварительного воз-
действия на перфорированный интервал скважины.

 частности  важным тапом подготовки скважины к 
проведению мероприятия  является осу ествление 
промывки скважины по всему профилю. При про-
мывке с помо ью  растворов натрия и хлористого 
кальция  а также различных поверхностно-активных 
ве еств ПА  качественной очистки забоя не проис-
ходит  .

 настоя ем разделе  оценивается влияние выбора 
вида и метода физико-химических воздействий на 
ПЗП на показатели технологии  обработки околосква-
жинной зоны пласта. 

 О      
     -

       

Для определения глубины проникания радиуса вы-
теснения  раствора используем уравнение сохране-
ния массы без учета диффузионного переме ивания 
последовательно движу ихся жидкостей в пласте  
за время t  которое записывается в виде  
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где  h и m - соответственно мо ность и пористость 
пласта  RФ - радиус проникновения раствора  Q(t) - 
расход жидкости.  случае обработки ПЗП с извест-
ным расходом жидкости радиус проникания вытес-
нения   вычислим по формуле

                              

где  - объ м раствора  закачиваемого  в

пласт за время t  в частности при постоянном темпе 
закачки M = M0 имеем Q = Q0  имеем

          

Изменение температуры в закачиваемом растворе 
по координате r и времени t при отсутствии диффу-
зии тепла описывается уравнением

                         

Для ре ения которого используются следую ие на-
чальные и граничные условия

T = T0 при t = 0, T = T10 при r = Rc                   

где q = Q(t)/2πhm  α1 = α/cжρжm  Tn - начальная 
температура пласта  T0 - температура нагретого рас-
твора  T10 - температура  поддерживаемая на стенках 
скважины. Ре ить уравнения  в случае Q = Q0,
q = q0  Q0/2πhm) удовлетворяю его условиям  

можно методом преобразования апласа операци-
онного исчисления    применив  который  получа-
ем
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Моделируем процесс проникновения в пласт кислот-
ного раствора  сопровождаемый диффузией сме е-
нием  его  с пластовой жидкостью и массообменом с 
жидкой и твердой фазами горной породы.  Наиболее 
распространены виды массообмена – сорбция и де-
сорбция  ионный обмен  растворение и кристаллиза-
ция  кольматация  и суффозия  . се ти явления 
могут оказать как положительное  так и отрицатель-
ное влияние на состояние призабойной зоны сква-
жины ПЗС  в зависимости от того  насколько пра-
вильным окажется выбор компонентного и долевого  
состава закачиваемого в пласт раствора  использу-
емого для проведения соляно-кислотной обработки.  
Для установления оценки влияния тих явлений на 
состоянии ПЗС полезное значение имеет использо-
вание закономерностей процессов диффузии и мас-
сообмена - . Основными уравнениями диффузии 
и массообмена   ве ества кислотного    в пористой 
среде служат законы ика и баланса массы  которые 
могут быть представлены уравнениями плоско-ради-
альной фильтрации или  после исключения функции 
N (r, t)  из  них получим одно уравнение для опреде-
ления c (r, t)

             .

равнение  дополняется уравнениями кинетики 
или изотермы обмена ве еством между жидкой и 
твердой фазами. Рассматриваем кинетику массооб-
мена в случае преобладания адсорбционного процес-
са  определяемого скоростью вне него обмена  

                              

где γ - скорость адсорбции  c* - концентрация  равно-
весная количеству  ве ества  погло енного к данно-
му времени твердой фазой.  случае необратимого 
массообмена c* = 0 уравнение  используется для 
описания процессов адсорбции  ионного обмена  
осаждения взве енных в растворе суспензии частиц 
в пористой среде. Если в процессе закачки  раствора 
в пласт скорость адсорбции ве ества значительно 
вы е скорости диффузии  то в уравнении  можно 
принять D = 0. Полагая теперь  D = 0 и c* = 0  с 
учетом   уравнение  в случае стационарного ре-
жима фильтрации раствора от точечного источника
ν = q0/r приведем его к виду  

                       .                

Примем  что в начальный момент c (r, 0) = c0
N (r, 0) = 0  а у поверхности скважины считаем концен-
трацию ве ества постоянной Rс - радиус скважины
c (t, Rс) = c1. Ре ение уравнения  для функций
c (r, t) и N (r, t)  при указанных условиях имеет вид

      при Rc < r < Rф(t)
           и c = 0 при r > Rф(t),

T = T0 - (T0  - Tн ) (1 -е-α1t ) + exp [-α1(r
2 - Rc

2)/2q0]
{T10 - T0 + (T0 -Tн ) [1 - exp [-α1t + α1(r

2 - Rc
2)/2q0]}

при r < Rф
(T) (t)

           T = T0 - (T0  - Tн ) (1 -е-α1t )  при r > Rф
(T) (t) (6)

где фронт распространения

тепла  который согласно уравнению  совпадает 
с переме ением радиуса вытеснения раствора в 
пласт. 

Из  следует  что после закачки горячей кислоты
T0  - Ti) в пласт изменение температуры по коорди-

нате и времени в нем носит волновой характер  за 
фронтом r = Rф

(T)  которого температура не зависит 
от координаты и убывает по кспоненциальному за-
кону от времени   перед фронтом изменяется также  
по кспоненциальному закону от координаты.

На фронте температура терпит разрыв T  = (T10  - T0)
exp[-α1t]  который убывает с ростом времени. Если 
полагать  T10  = T0  то скачок температуры на фрон-
те будет отсутствовать. Итак  при закачке нагретого  
раствора в пласт тепловому воздействию подверга-
ется не только околоскважинная зона  но и  также его  
удаленная часть. На   и  представлены графики 
зависимости отно ения T*

  = T/ Tн  от координаты
r (м) для различных моментов времени t (час) и двух 
значений ко ффициента теплообмена α1.  расчетах 
принято Q0  = 0,36 м3/час, h  = 5 м  Rc  = 0,1 м  m  = 
0,2,α1 = 0,001/сек, T0  = T10, T10 /Tn = 5.

Из анализа кривых следует  что с ростом времени в 
результате теплообмена закачиваемой жидкости с 
породной средой и увеличением глубины проникания 
раствора  температура  пласта падает  для рассма-
триваемого примера через -  часов с момента  
закачки  наиболь ая температура сохраняется на 
расстояниях равных   радиусам скважины.  

Для сохранения высоких температур на боль их глу-
бинах обработки необходимо увеличить начальную 
температуру раствора  либо изменить состав рас-
твора таким образом  чтобы можно было умень ить 
ко ффициент теплообмена α1. Так  например  если 
умень ить ко ффициент теплообмена в десять раз  
то  высокие температуры T0  ≈ 3Tn  через  часов со-
храняются на расстояние  равное    радиусам сква-
жины.

 И     
      -

     
 

 работе    отмечено  что  диффузия ве ества в 
проницаемых пластах при ламинарной фильтрации  
определяется числом Пекле Pe = vd/m0Dm  в зави-
симости от которого выделяется три характерных 
диапазона.  
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 И   Т*/Tn        t  α1  

                        

где - радиус проникновения
                                                      раствора в пласт.
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 И   Т*/Tn        t  α1  

Из анализа ре ения  следует  что при отсут-
ствии диффузии сме ения  раствора с пласто-
вым флюидом концентрация ве ества равна нулю 
перед фронтом проникания и изменяется за тим 
фронтом по кспоненциальному закону. Получен-

ное ре ение справедливо только до начала пре-
дельного насы ения поверхности  r  = Rc  т.е. при
t ≤ t* = N*/(γc1)  где N* - величина предельного насы-

ения. При t  ≥  t*  по мере продвижения фронта про-
никания будет переме аться и фронт насы ения
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     Rf = Rф (t)  м    t час      σ = T10/Ti

.

По тому в интервале Rc < r  < Rн (t) имеем c = c1 и
N = N*  а при Rн < r  < Rф (t) закономерность изме-
нения концентраций c (r, t)  и N (r, t) определятся с 
помо ью формул  где  Rc  заменяется на Rн. 

На    и   представлены кривые зависимости 
от радиальной координаты r (см) концентрации ве-

ества N (мг/г)  в скелете породы для двух значений 
пористости m0 = 0,01     и m0 = 0,1   

различных моментов времени t (час).  расче-
тах принято  c1 = 0,5%  γ = 10-6 1/c  N* = 0,5 мг/г
q0 = 5.10-6 m2/c  Rc = 0,1 м. ремя насы ения твер-
дой фазы породы   при том равняется t* = 0,3 час.

Из полученных кривых видно  что с ростом времени  
перед фронтом  насы ения образуется узкая зона  
где концентрация ве ества N быстро убывает от 
максимального значения до нуля. При том увеличе-
ние пористости приведет к умень ению длины зоны 
насы ения. то означает  что фронт насы ения име-

                 t   ч       
  t   ч    t   ч    t   ч    t   ч)
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ет относительную боль ую скорость переме ения в 
породах с  более уплотненной  твердой фазой скеле-
том

чет влияния температуры на распространение 
фронтов вытеснения и насы ения  приближенно в 
формулах  полагаем  q = q0η где q0 = εn p/h  ко-

ффициент расхода η определяем по формуле

.

На   и 5 представлены графики зависимо-
сти  фронта вытеснения Rф (t) и фронта насы ения 
от времени t при различных значениях параметра
σ = T10/Ti.  расчетах дополнительно принято  что
q0 = 0,113 м3/час. 

идно  что с ростом температуры путь  проходимый 
фронтами увеличивается. Например  при росте тем-

пературы на стенки скважины  в четыре  раза  чем 
при начальной  зеленые линии  длина распростране-
ния фронтов могут увеличиваться -  раза.   

Для учета влияния температуры на время обработки 
tk ПЗП и длины зоны распространения фронта насы-

ения

составим уравнение

где следует полагать q = q0η.

   представлены значения tk и длина зоны
распространения фронта насы ения Rnk. Из анализа 
табличных данных следует  что с ростом температу-
ры время обработки околоскважинной зоны умень-

ается в зависимости от длины той зон -  раза. 
то особенно заметно для боль ой длины зоны об-

работки.

ВЫВОДЫ

Разработана расчетная схема  позволяю ая опре-
делить  радиус вытеснения нагнетаемого в пласт 
раствора и темпа закачки при заданной репрессии 
на пласт.  частности  разработан алгоритм  реали-
зации расчетной схемы на компьютере.  

 результате теплообмена закачиваемой жидкости 
с породной средой и увеличением глубины прони-
кания раствора  температура  пласта падает  при-
мерно через -  часов с момента  закачки  наи-
боль ая температура сохраняется на расстоянии 
равным   радиусам скважины.  

Для сохранения высоких температур на боль их 
глубинах обработки необходимо увеличить на-
чальную температуру раствора  либо изменить со-
став раствора таким образом  чтобы можно было 
умень ить ко ффициент теплообмена α1. 

      tk час)       Rnk м    
  

R1    м R1    м

tk час

Rnk м .

R1    м R1    м

tk час

Rnk м

     Rn = Rn (t)  м   
 t час      σ = T10/Ti
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Постижението е на екип от амбициозни учени  
които успяха да разработят интелигентна  мно-
гофункционална пилотна инсталация за добив 

на раунов газ  представлява а абсолютна новост в 
света на високотехнологичните иновации. Инстала-
цията е първи етап от цялостна многофункционална 
технология за добив на раунов газ от морска вода 
и свързаните с този процес добив на минерални ре-
сурси от морската вода. За осъ ествяване на първия 
етап компания Плам енерджи  АД бе финансирана 
по Оперативна програма Иновации и конкурентнос-
пособност  в ългария.

При производството на енергоносителя - раунов газ  
от морската вода се отделят ма абни количества ми-
нерали  под формата на утайки  изключително бога-
ти на полиметали. Съдържанието на редица метали 
е многократно над това в естествените седименти 
на морското дъно  отлагани за милиони години и е 
съизмеримо с някои от рудните находи а за подзе-
мен добив. Разликата е  че всички рудни находи а са 
изчерпаеми и изто аеми  като постепенно металното 
съдържание в минералите намалява  докато стане 
неефективно и се търсят нови находи а. При насто-
я ата технология  източникът е неизчерпаем и неиз-
то аем – морска вода  с постоянни характеристики. 

Технологията позволява управление и избирател-
но натрупване на определени метали за сметка на 
други. 

Технологията е екологично чиста и не замърсява 
околната среда. 

Значително нейно предимство е  че може да се из-
ползва за очистване на силно замърсени индус-
триални води  включително и радиокативно. 

Технологията е единствена по рода си  която за-
едно с добития енергиен ресурс - раунов газ  на 
изхода се получава чиста питейна вода от морето  
заедно с минерален ресурс.

Технологията се изпълнява на брега на морета 
или океани и може да подобри процеса на дейност 
на всички дълбоководни технологии за добив на 
минерали от морското дъно. По този начин инова-
тивната технология намира добра ни а и в добив-
ната проми леност  за която към момента няма 
технологичен аналог. При него параметрите като 
процентно съдържание на метали е постоянно  не-
променя о се с течение на времето и концентра-
цията зависи единствено и само от водоизточника 
и не на последно място е неограничен и практи-
чески неизчерпаем природен ресурс с постоянни 
параметри. Положителното е  че в процеса на до-
бива на метали се използва произведената от са-
мата инсталация енергия. 

Технологията за добив на раунов газ и мине-
рали  богати на полиметали от морска вода  е 
разработена от инженерите авдар Каменаров и 
Пламен Каменаров.  За итена е пред Патентното 
ведомство на Р. ългария с два полезни модела и 
издаден национален патент  собственост на Плам 
енерджи  АД.

„Плам Енерджи“ АД

ВАТА В ВЕТА ТЕ НОЛОГ Я ЗА ДОБ В
НА Б А НОВ ГАЗ  М НЕ АЛ  БОГАТ
НА ОЛ МЕТАЛ  ОТ МО КА ВОДА  
Е АТЕНТОВАНА В Б ЛГА Я
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